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در خردادماه مؤسسه کیهان در ایران ۸۰ ساله و کیهان لندن 
در تبعید ۳۸ ساله می شود. مؤسسه ای که رسنوشت دوگانه اش 

یادآور افسانه ی »ُزروان« یا »ایزد زمان« و دو فرزندش است.
در حالی که دکرت مصطفی مصباح زاده با مؤسسه کیهان یکی 
از روزنامه های حرفه ای و معترب دوران خود را در خرداد ۱۳۲۱ 
بنیان گذاشت، پس از انقالب ارتجاعی ۵۷، زمانی که چرخ زمانه 
علیه ایران و ایرانیان می گشت، از دو فرزند آن »زمان« یکی 
در تهران با غصب مؤسسه اش، زهدان تاریخ را درید و به دنیا 
آمد، و دیگری با تأخیر در خرداد ۱۳۶۳ در لندن پا به جهان 

گذاشت.
با  فعالیت  دهه  چهار  طول  در  تهران  کیهاِن  هراندازه 
پشتوانه ی مالی و تبلیغاتی حکومت اسالمی از مردم فاصله 
گرفت و به یک ارگان سیاسی- امنیتی و وابسته به قدرت 
خمینی و خامنه ای تبدیل شد، به هامن اندازه خوانندگان خود 

را از دست داد بطوری که رکورددار پایین ترین تیراژ در تاریخ 
مطبوعات ایران شد. بر اساس گزارشی که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در امرداد ۹۷ منترش کرد، تیراژ کیهان تهران فقط 
۴۷۰۰ نسخه بود و یک سال بعد در گزارش دیگری فقط ۳۵۰۰ 
نسخه اعالم شد! آنهم در حالی که این ارگان تبلیغاتی حکومت 

مشکل ارز و کمبود کاغذ ندارد!
در آنسوی جهان و در تبعید اما کیهان لندن سی سال، هر 
هفته، در بیش از پنجاه کشور جهان توزیع می شد. در آن 
»کیهان  مدعی هستند  که  کسانی هم  بود  معروف  دوران 
سلطنت طلب« را منی خوانند، یواشکی آن را دنبال می کنند و 
البته این واقعیت بود زیرا همین مدعیان نیز با ارسال مطالبی 
به آنچه در کیهان لندن منترش می شد، واکنش نشان می دادند!

بعدها که اینرتنت آمد، طبیعتا کیهان تبعیدی در لندن امکان 
تداوم به صورت چاپی نداشت آنهم در حالی که جمهوری 
اسالمی مرتب صاحبان کسب و کار را که بخشی از صفحات 
می کرد.  تهدید  داشت،  اختصاص  آنها  آگهی های  به  کیهان 
روندی که با دولت رفسنجانی رشوع شد و در دوران خامتی 
همراه با پروژه اصالحات و رفت و آمد و معامله با جمهوری 

اسالمی شدت گرفت.
کیهان لندن اما با وجود ذوق زدگی کسانی که از توقف انتشار 
چاپی آن خوشحال شده بودند نه تنها ماند بلکه همچنان یکی 
از معبرتترین رسانه های تحلیلی نه رصفا »فارسی زبان« بلکه 
ایرانی ست که بازتاب روشنگری ها و پایداری آزادیخواهانه ی 
آنها  شعارهای  و  مردم  زبان  از  اسالمی  جمهوری  علیه  آن 
شنیده می شود. کیهاِن جوانی که با پیشینه ی هشتاد ساله 
اطمینان دارد کیهاِن آنها در تهران می رود و کیهاِن ما، کیهاِن 
شام، نه در لندن بلکه در ایران و برای ایران ماندگار خواهد 
بود. کیهانی که شبانه روز با شام و برای شامست و هر هفته 
نیز مجموعه ای ارزشمند در اختیار شام می نهد و اینبار به 
مناسبت هشتادمین سال تولدش، در شکل و شامیلی تازه...
 االهه بقراط

برجام، توافقی در احتضار سرمقالهسرمقاله              کیهاِن اونا و کیهاِن ما
که کسی منی خواهد مرگ آنرا اعالم کند

=برای افزایش فشار بر جمهوری اسالمی، یکی از سه کشور اروپایی عضو برجام )بریتانیا، فرانسه، آملان( باید از 
»مکانیسم ماشه« استفاده کند. 
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شورای حکام »آژانس بین املللی انرژی امتی« روز چهارشنبه 
رای  سه  موافق،  رای   ۳۰ با  قطعنامه ای   ۱۴۰۱ خرداد   ۲۸
ممتنع، و آرای مخالف روسیه و چین به تصویب رساند که 
در آن از جمهوری اسالمی خواسته می شود به پرسش های 
با  رابطه  در  متحد  ملل  سازمان  با  وابسته  نهاد  این 
فعالیت هایش در گذشته در تاسیسات پارچین، تورقوزآباد 
و مریوان پاسخ دهد. البته این اولین بار نیست که شورای 
همکاری  خواهان  امتی«  انرژی  بین املللی  »آژانس  حکام 
 ۲۰۲۰ ژوئن  می شود. در  زمینه  این  در  اسالمی  جمهوری 
نیز در قطعنامه مشابهی با ۲۵ رای موافق، ۷ رای ممتنع 
و البته مخالفت چین و روسیه، »آژانس بین املللی انرژی 
اسالمی  جمهوری  بی درنگ«  »همکاری  خواستار  امتی« 
شده بود. آن قطعنامه نیز با وجود عدم همکاری جمهوری 
اسالمی با بازرسان »آژانس بین املللی انرژی امتی« عواقبی 

برای تهران به دنبال نداشت.

لحن مالیم انتقاد از جمهوری اسالمی
سخنان  قطعنامه،  این  مالیم  لحن  به  توجه  با  نیز  اینبار 
رافائل گروسی در نشست رسانه ای روز پنجشنبه در وین 
و اظهارات مقامات سه دولت اروپایی )فرانسه، بریتانیا و 
آملان( که پیش نویس قطعنامه اخیر را در همکاری با ایاالت 
متحده آمریکا ارائه داده بودند، بعید به نظر می رسد یکی از 
کشورهای باقیامنده در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میالدی 
از  استفاده  با  یافته،  شهرت  »برجام«  اختصاری  نام  با  که 
»مکانیسم ماشه« پرونده امتی جمهوری اسالمی را در رشایط 
کنونی روی میز شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهد.

اگر چنین »معجزه« ای رخ دهد، کلیه تحریم های بین املللی 
که در سال ۲۰۱۵ میالدی با توافق هسته ای برداشته شدند، به 
صورت خودکار باز خواهند گشت. البته در رشایط بین املللی 
کنونی، ناشی از اشغال بخش هایی از اوکراین توسط ارتش 
روسیه و درگیری بین رشق و غرب، هر تصمیمی که شورای 
امنیت در رابطه با پرونده امتی جمهوری اسالمی بخواهد 

اتخاذ کند، از سوی روسیه وتو خواهد شد.
امتی«  انرژی  بین املللی  »آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل 
شدن  برچیده  خرب  آن  در  که  خود  ای  رسانه  نشست  در 
۲۷ دوربین نظارتی این نهاد در تاسیسات امتی جمهوری 
با خوش بینی اعالم کرد »ما هنوز به آخر  اسالمی را داد، 
ادامه  به  هنوز  نیز  آمریکایی  مقامات  نرسیده ایم.«  خط 
از چند هفته  کمرت  اگرچه  اسالمی،  با جمهوری  مذاکرات 
پیش، امیدوارند. رابرت مالی مسئول پرونده ایران در وزارت 
خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد در وین، در واکنش به 
تصمیم جمهوری اسالمی در برچیدن دوربین های »آژانس 
تاسیسات امتی گفت  از  انرژی امتی« در برخی  بین املللی 
از بحران هسته ای را که خود به  »ایران هنوز راه خروج 

وجود آورده است دارد.«

غرب منی خواهد مرگ برجام را بپذیرد
سه کشور اروپایی حارض در برجام که پیش نویس قطعنامه 
مصوبه شورای حکام »آژانس بین املللی انرژی امتی« را ارائه 
دادند نیز می گویند واکنش سخت تهران به این قطعنامه 
»تنها وضعیت را پیچیده تر و تالش ها برای احیای برجام را 

بی نتیجه خواهد کرد.« 



به  تهدید  امتی«  انرژی  بین املللی  حکام  »آژانس  شورای 
اسالمی  محمد  از  است.  کرده  ارسائیل  به  نظامی  حمله 
دست  همه  سعید خطیب زاده  و  تا حسین رشیعتمداری 

ارسائیل را پشت این قطعنامه می بینند.

تهدید علیه ارسائيل با حمله موشکی و پهپادی
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ادعا می کند 
که »۲۵ سال بیشرت« به عمر ارسائیل باقی منانده است! وی 
می افزاید »برد پهپادها و موشک های عملیاتی نیروی زمینی 
تا تل آویو و حیفا رسیده است.« البته ارتشی با ادعای داشنت 
اینهمه تجهیزات پیرشفته باید بگوید ارسائیلی که چند سالی 
بیشرت به پایان عمرش منانده و شهرهای مهم اش در تیررس 
موشک ها و پهپادهای جمهوری اسالمی قرار دارند، چگونه 
قادر است در قلب شهر تهران یک فرمانده سپاه پاسداران 

با  را  اسالمی  »پدر مبب هسته ای« جمهوری  کند،  ترور  را 
منایش قدرت و با وجود چندین محافظ ترور کند، چندین 
»دانشمند« هسته ای و موشکی و پهپادی را از میان بردارد، 
صدها کیلو اسناد امتی را از تهران رسقت مناید و بارها در 

تاسیسات امتی  و نظامی اخالل ایجاد کند؟!
اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  ادعای  اگر 
بی پایه است، نیروهای مسلح ارسائیل تا کنون بیش از ۵۰۰ 
نیروهای  و  پاسداران  سپاه  »قدس«  نیروی  مواضع  به  بار 
پهپادی  و  موشکی  هوایی،  حمله  سوریه  در  نیابتی اش 
کرده اند و جمهوری اسالمی هیچ واکنشی نتوانسته انجام 
دهد. ماه هاست که ارتش و نیروهای امنیتی ارسائیل در حال 
جمع آوری اطالعات و انجام رزمایش های نظامی برای حمله 
احتاملی به تاسیسات هسته ای و نظامی جمهوری اسالمی 
هستند. چنانکه اخیرا نفتالی بنت نخست وزیر ارسائیل به 
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هیچکدام از کشورهای »نگران« برنامه هسته ای جمهوری 
جمهوری  تهدیدهای  و  سخت  واکنش  وجود  با  اسالمی 
اسالمی، نه حارض هستند بپذیرند که توافق هسته ای سال 
به  می توان  حالت  بهرتین  در  و  نیست  احیاء  قابل   ۲۰۱۵
البته  که  یافت،  دست  اسالمی  جمهوری  با  دیگری  توافق 
و  است،  مشکل  و  پیچیده  بسیار  کنونی  رشایط  در  آنهم 
تالش های  به  قاطع  و  واکنشی جدی  که  دارند  آمادگی  نه 
جمهوری اسالمی برای دستیابی به سالح هسته ای بدهند.

رافائل گروسی قبل از آغاز به کار شورای حکام در نشست 
مطبوعاتی که دوشنبه ۱۷ خرداد برگزار شد گفته بود »ایران 
در  و  می دهد  ادامه  باال  غلظت  با  اورانیوم  غنی سازی  به 
عرض چند هفته آینده می تواند از خط قرمز عبور کند.« 
با  اورانیوم  داشنت  گروسی  رافائل  اشاره  مورد  قرمز«  »خط 
گزارش  آخرین  در  است.  امتی  مبب  یک  برای  باال  غلظت 
حکام اشاره  شورای  به  امتی«  انرژی  بین املللی  »آژانس 
اورانیوم  ذخایر  امسال  اردیبهشت   ۲۵ تا  که  می شود 
غنی  سازی شده جمهوری اسالمی به ۳۸۰۹ کیلوگرم رسیده 
بود در حالی که برپایه توافق سال ۲۰۱۵ میالدی نباید از 
۲۰۲ کیلوگرم تجاوز کند. ولی آنچه نگرانی ها را بیشرت کرده 
است ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ۶۰ درصدی است که 
به بیش از ۴۳ کیلوگرم رسیده است. در برجام مرز غنی سازی 
است. شده  تعیین  درصد   ۵ زیر  اسالمی  جمهوری  در 

جمهوری اسالمی زمان را برای ماجراجویی مناسب می داند
در  معتقدند  که  کسانی  نیستند  کم  اسالمی  جمهوری  در 
رشایط کنونی و درگیری غرب با روسیه در رابطه با جنگ در 
اوکراین، فرصت مناسبی برای ماجراجویی و نشان دادن زور 
بازو است. ابراهیم رئیسی )قاضی مرگ در تابستان ۶۷ که 
امروز در قامت رئیس جمهوری اسالمی صحبت می کند( در 
واکنش به تصویب قطعنامه اخیر در شورای حکام »سازمان 
انرژی امتی« گفت »ما در مواضع مان پافشاری کرده و باز 
نه  اقدامات  و  قطعنامه ها  اینگونه  که  می کنیم  تاکید  هم 
ملت ایران را دچار تردید و نه وادار به عقب نشینی می کند.« 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام نیز فراتر 
رفته و پیشنهاد می کند که باید سخت تر واکنش نشان داد: 
»تنها راه دفاع از حقوق کشور در برابر قلدری چه در برجام، 
چه در آژانس و چه در سایر عرصه ها اقدام متقابل است«. 
علی شمخانی برای اثبات نظر خود، گرفنت دو نفتکش یونانی 
پس از توقیف نفتکش جمهوری اسالمی توسط دولت آتن را 

که آزاد شدن آنرا به دنبال داشت مثال می زند.
روزنامه  در  خامنه ای  علی  مناینده  رشیعتمداری  حسین 
از  اسالمی  جمهوری  می کند  پیشنهاد  غصبی،  کیهان 
کشتار  سالح های  گسرتش  منع  NPT  یا  کنوانسیون 
جمعی خارج شود و برنامه های هسته ای را با رسعت پیش 
امتی جمهوری اسالمی  اسالمی رئیس سازمان  بربد. محمد 
اول  پادمانی  نظارتی  دوربین    ۲۷ کردن  خاموش  می گوید 
 6-IR کار است. وی صحبت از نصب سانرتیفیوژهای نسل
کلیه   دوربین های  حذف  و  نطنز،  چون  تاسیساتی  در 
حیدری  کیومرث  می کند.  امتی  تاسیسات  نظارتی  در 
قطعنامه  به  واکنش  در  هم  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 

برجام، توافقی در احتضار
که کسی منی خواهد مرگ آنرا اعالم کند

رافائل گروسی مدیرکل »آزانس بین املللی انرژی امتی« گفت 
برنامه های  متوقف ساخنت  برای  گزینه  بهرتین  »دیپلامسی 
در  نظامی  »اقدام  کشورش حق  اگرچه  است«،  ایران  امتی 

صورت شکست مذاکرات« را برای خود قائل است.

اقدام نظامی ارسائیل علیه جمهوری اسالمی احتیاج به جّو 
مساعد بین املللی دارد

اگر  اسالمی  جمهوری  به  ارسائیل  احتاملی  نظامی  حمله 
حداقل  آورد،  باید  دست  به  را  بین املللی  نتواند حامیت 
از سکوتی که نشانه رضایت است برخوردار باشد. چنانکه 
عراق  امتی  تاسیسات  به  ارسائیل  هوائی  حمله  زمان  در 
نگشود.  اعرتاض  به  دهان  غربی  کشور  سوریه  هیچ  و 
چنین رفتاری احتیاج به آماده ساخنت روانی افکار عمومی 
کشورهای غربی برای فشار به دولت هایشان جهت اتخاذ 

سیاست سکوت دارد. قطعنامه ای که چهارشنبه به تصویب 
قطعنامه  این  اعرتاض  نیست.  کافی  رسید  حکام  شورای 
از  قبل  در سال های  اسالمی  به دروغگویی های جمهوری 
برای  برمی گردد.   ۲۰۱۵ سال  در  هسته ای  توافق  امضای 
بسیاری این دروغ ها شامل مروز زمان شده است. قطعنامه 
برنامه  خطرات  به  را  عمومی  افکار  بتواند  نظر  که  ای 
هسته ای جمهوری اسالمی برای صلح در منطقه و جهان 
جلب کند باید در رابطه با گزارش اخیر »آژانس بین املللی 
نهاد  این  دبیرکل  که  باشد  قرمزی«  »خط  و  امتی«  انرژی 
روز دوشنبه گذشته  به آنها اشاره کرد و هشدار داد. عدم 
اشاره به این »خط قرمز«ها در این قطعنامه  نشان از این 
دارد که غرب هنور آماده مقابله و رودررویی با جمهوری 

اسالمی نیست.
احمد رأفت



»رهربی از باال تعیین شده است. خلیفه خداوند با انتصاب 
خداوند روی زمین محور همه موجودات شد!«

صدیقی به این نیز بسنده نکرد و ادامه داد »قداست رهربی 
متفاوت از رهربی های دنیاست« و نه تنها »استمرار عرتت اهل 
بیت است« بلکه »خدا و امام زمان هوای نایب خود را دارند!« 
او با تأکید بر اینکه »ما تا امروز در کشتی نجات اهل بیت 
هستیم« افزود: »والیت فقیه ظهور صغری برای رسیدن به 

ظهور کربی است!«
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه »حکومت مستبد پهلوی نوکر قدرت استکباری آمریکا 
و رژیم صهیونیستی بود« بود مدعی شد، »فلسفه انقالب 
اسالمی برخاسته از فرهنگ عاشورایی حسینی و فرهنگ فرج 
امام زمان است و از واقعه عاشورا درس مقاومت و ایستادگی 

و از فرج مهدوی، امید به آینده را درس گرفتیم.«
آستان  تولیت  که  عسکر  قاضی  علی  سید  حجت االسالم 
عبدالعظیم حسنی )شاهچراغ شیراز( را به عهده دارد با بیان 
اینکه »ملت ایران در دوران پیش از انقالب رشایط سختی را 
تجربه کرده اند« در سخنانی که مردم دروغ بودن آن را هر روز 
به چشم رس و جان می بینند، گفت، »امام موجب شد رشایط 
زندگی مردم ایران در دوران پهلوی تغییر کرده و به سامان 
برسند و این انقالب موجب شد برکات متعددی شامل حال 

مردم ایران شود.«
او مدعی شد »تنها افرادی می توانند دوران انقالب و قبل از 
آن را مقایسه کنند که در آن زمان زیست کرده باشند!« این 
در حالیست که شهروندانی در سال های اخیر شعار داده اند 
در  را  جوانی  که  کردیم«  انقالب  که  کردیم  اشتباهی  »چه 
بار در آذرماه  دوران پهلوی گذراندند! شعاری که نخستین 
۱۳۹۶ توسط مردم معرتض اصفهان رس داده شد و بعد فراگیر 
و  اجتامعی  تأمین  بازنشستگان  اخیر  اعرتاضات  در  گشت. 
مستمری بگیران نیز افرادی این شعار را دادند که »در آن زمان 

زیست کرده اند!«
احسان هللا محمدی ظهر مسئول دفرت منایندگی علی خامنه ای 
در »سپاه قدس گیالن« اعرتاضات مردم در سال »دی ماه ۹۶« و 
»آبان ۹۸« را توطئه دشمنان خواند و گفت، »در نظام طاغوت 
و سلطنتی مردم هیچگونه حقی در انتخاب رسنوشت خود 
ندارند و با پیروزی انقالب مردم ساالری دینی به یک اصل در 
او هشدار داد، »در رشایطی  این نظام مقدس مبدل شد.« 
که دشمنان بیرونی و نفوذی های داخلی خواسته اند فضای 
یأس و ناامیدی را در جامعه ایجاد کنند و بین مردم و نظام 
اسالمی فاصله بیاندازند این نهاد با زمینه سازی حضور مردم به 

توطئه های شوم دشمن پاسخ داده است.«
غالمعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
پدر عروس خامنه ای نیز ادعا کرد »روی کار آمدن رضاخان 
منافع  بیشرت  تأمین هرچه  در جهت  پهلوی هم  سلسله  و 

صحبت های شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس خربی که ۱۳ 
خرداد ۱۴۰۱ )۳ ژوئن ۲۰۲۲( در واشنگنت برگزار شد بازتاب 
گسرتده ای بین مردم و محافل سیاسی داشت. کنفرانسی که 
منوتو،  )بی بی سی،  فارسی زبان  پرمخاطب  تلویزیون  چهار 
صدای آمریکا و ایران اینرتنشنال( آنرا بطور زنده پخش کردند. 

این روزهای رسنوشت ساز
نشست خربی شاهزاده رضا پهلوی در رشایط ویژه ای برگزار شد. 
از یکسو با افزایش نارضایی ها در ایران موج تازه ای از اعرتاضات 
بن بست  امتی  دیگر  سوی  از  و  افتاده  راه  به  ضدحکومتی 
جمهوری اسالمی  پیچیده تر شده و شانس معامله با آمریکا که 
نظام نجات خود را در آن گامن می کند، کمرت از پیش شده است.

در رشایطی که اعرتاضاتی در ابعاد گسرتده تر از اردیبهشت 
۱۴۰۱ در سال های گذشته نیز روی داده بود اما رسانه های 
بین املللی اینبار بر نکاتی تأکید کرده اند که در گذشته با وجود 
شواهد معترب و متعدد، آنها را نادیده می گرفتند. اینکه خربگزاری 
رویرتز گزارش می هد معرتضان در ایران تصاویر خامنه ای را 
سوزانده و خواهان بازگشت رضا پهلوی به کشور هستند و یا 
نیوزویک می نویسد مردم ایران رژیم آخوندی را منی خواهند و 
خواهان بازگشت پادشاهی هستند، بیانگر رشایط و واقعیت 
دیگریست که گزارش این رسانه ها فقط بازتاب آن هستند. 
رشایطی که به نظر می رسد دست کم بخشی از جهان سیاست 
و رسانه های بین املللی صدای مردم ایران را شنیده است اگرچه 
برخی نیز با بدبینی معتقدند این گزارش ها با هدف زیر فشار 

قرار دادن جهوری اسالمی منترش می شود.
 با اینهمه پشت این خربرسانی رسانه های غرب هر سیاستی 
قرار داشته باشد، در واقعیت و آنچه در منت و بطن جامعه 
جریان دارد تغییری منی دهد. چنانکه سیاست بی اعتنایی نیز 

تأثیری نداشت و رسانجام واقعیت بر »گزارش«ها غلبه کرد! 
به همین دلیل است که در کنار رسکوب و بگیر و ببند، از 
یکسو حمالت لفظی مقامات و مسئوالن رژیم اسالمی علیه 
پهلوی ها تشدید شده و از سوی دیگر به  نظر می رسد نوع 
حامیت وابستگان نظام از علی خامنه ای و جمهوری اسالمی 
بیش از پیش خرافاتی- تخیلی شده است! حامیتی که بیشرت 
روحیه دادن به خود هنگام ترس و نگرانی به  نظر می رسد و 

همچنان روی باورهای مذهبی عوام حساب باز کرده است.
در هفته گذشته شامری از کارگزاران نظام سیدعلی خامنه ای را 
متصل به »انبیاء و امامان شیعه« دانسته و حتی مدعی شدند 
»خدا« و »امام زمان« نگاه ویژه  به او دارند و به قالب کردن 

وی در حد »قدیس« پرداختند!
با خرافات و نادانی در برابر دانش و خرد

کاظم صدیقی امام جمعه تهران که رئیس »مجمع راهربدی 
اندیشه مهدویت« است ۱۷ خرداد در یک سخرنانی با بیان 
اینکه »مردم در زمان پهلوی هیچ رفاهی نداشتند« ادعا کرد 
رهرب جمهوری اسالمی توسط خدا »منصوب« شده! وی گفت 
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قدرت های خارجی بود.«
حجت االسالم محمد عبادی زاده مناینده خامنه ای در هرمزگان 
تأکید کرد در دوران پهلوی در کشور سبک زندگی غربی نفوذ 
کرده بود. وی به مقامات و جوانان توصیه کرد، برای مقابله 
و مواجهه با عملیات روانی دشمن و ضدانقالب برای وارونه 
نشان دادن حقیقت باید »شبکه جوانان انقالبی را ساماندهی 

کرد.«
حجت االسالم عبدالرضا پورذهبی مناینده خامنه ای در استان 
»برای  کرد،  تأکید  قافله  از  مناندن  برای عقب  نیز  کردستان 
آگاهی دانشجویان، باید فساد و دیکتاتوری دوران رژیم پهلوی 

در دانشگاه ها بازگو شود.«
چنین رج زدن سخرنانی علیه پهلوی ها توسط مقامات نظام 

بی سابقه بوده است!
شاهزاده رضا پهلوی: مردم مشکل را دریافته و راه حل را می دانند

خامنه ای که سال هاست از کابوس پهلوی ها و اعرتاضات مردم 
خواب خوش ندارد، بهمن ماه ۱۴۰۰ در سخرنانی خود در جمع 
فرماندهان ارشد و پرسنل نیروی هوایی ارتش گفت نیازمند 
»تهاجم ترکیبی« با محوریت »جهاد تبیین« هستیم! او هشدار 
داد که می خواهند »چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک 
کنند!« آنهم در حالی که این مردم عادی هستند که برای 
حقوق اولیه خود شعار »رضاشاه روحت شاد« رس می دهند و 
نیز به نوشته ی رسانه های غربی، خواهان رسنگونی جمهوری 
اسالمی و »پادشاهی« و »بازگشت رضا پهلوی« هستند! راه 
مقابله با »چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت« هم بسیار ساده 
است: اگر می توانید نه بهرت بلکه عین »رژیم طاغوت« باشید تا 

مردم به سود شام شعار بدهند!
به  نسبت  جامعه  پنهان  اقبال  سال هاست  که  رشایطی  در 
پهلوی ها آشکار و علنی شده بطوری که نظام و مقاماتش را 
به شدت نگران و مضطرب کرده، برخی افراد و گروه هایی 
از  دفاع  و  اسالمی  نظام جمهوری  از  بیش  آنها  که ضدیت  
هامن  به  پهلوی هاست،  علیه  مردم  حقوقی  خواست های 
تحریف ها و دروغ هایی می پردازند که از زبان خامنه ای و امئه 
جمعه و دیگر مقامات حکومت و دستگاه های تبلیغاتی و 

سایربی های آن شنیده می شود. 
می نویسد  گزارشی  در  خلق  مجاهدین  سازمان  یکسو  از 
اعرتاضات  در  اسالمی  اطالعات« جمهوری  وزارت  »مزدوران 
میان جمعیت می روند و شعار »رضاشاه روحت شاد« رس 
می دهند و از سوی دیگر گروهی که به نام »جمهوریخواه« 
خود را نه در اثبات مفاد »جمهوری« بلکه در نفی »پادشاهی« 
و »پهلوی« تعریف می کنند، در عمل کنار مردم به عنوان 
جمهوری  آلرتناتیو  بزرگرتین  و  اپوزیسیون  نیروی  مهمرتین 
اسالمی قرار منی گیرند! آنهم در حالی که ۴۳ سال تحریف 
مسیری  نتوانسته  تبلیغاتی  دستگاه های   انواع  با  بی امان 
را تغییر دهد که نتیجه ی ناگزیر فعل و انفعاالت اجتامعی 
است که در یکسوی آن جمهوری اسالمی ناکارآمد و در سوی 
دیگرش »اپوزیسیون« بی رس و ته قرار دارد. در فاصله ی بین 
بین آنها، جامعه ای جوان و پویا و عاصی قرار دارد که از هر 
دو خسته شده و همبستگی و همدلی و اتحاد و ایران و آینده 
اجتامعی خویش می جوید.  و  نیروی سیاسی  و  اراده  را در 
این جامعه »رضاشاه« را مناد ترقی و پیرشفت و مدرنیته و 
رسبلندی ایران می داند، محمدرضاشاه را خدمتگزار بی توقع 
خود می شناسد و روی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان حلقه 
همگرایی و یکپارچگی ملت و مملکت برای عبور از کابوس 
انتخاب و فردای روشن  جمهوری اسالمی و رسیدن به روز 
حساب می کند. چه کسی جز زمامداران جمهوری اسالمی و 
جیره خواران آن می تواند مخالف مسیری باشد که توسط مردم 

برای رسیدن به حقوق خود شکل گرفته است؟! 
حامد محمدی، االهه بقراط

نظام ناکارآمد
در مقابل مردم 

و پهلوی ها!



==شعارهای هوشمندانه شام در اعرتاضات 
دالورانه برای نجات میهن، نشان می دهد 
که هم ریشه مشکل را دریافته اید و هم 

راه حل را می دانید.
==بگذارید با اطمینان بگویم که من امروز 
جمهوری  رفنت  از  پس  فردای  به  نسبت 
با  می بینم  که  چرا  نیستم؛  نگران  اسالمی 
وجود همه محدودیت ها و ممنوعیت هایی 
ایران  مردم  و  جوانان  علیه  رژیم  این  که 
اعامل کرده، در هامن داخل ایران به اندازه 
کافی نیروهای میهن پرست، متخصص، مدیر 
به  را  ایران  بتوانند  دارد که  و نخبه وجود 

بهرتین شکل اداره کنند.
==آنهایی که نگران آلرتناتیو برای جمهوری 
اسالمی هستند، آیا تصور می کنند که کشور 
بزرگ ایران با ٨۵میلیون جمعیت، جایگزینی 
آخرشان  و  اول  شغل  که  کسانی  برای 
دارد. حتام  ندارد؟  روضه خوانی ست، 

مبارزاتی  و  سیاسی  نیروهای  از  ==من 
سازوکار  یک  ایجاد  که  می خواهم 
را  فراخوان ها  و  اعرتاضات  هامهنگ کننده 
در اولویت قرار دهند.  تصمیامتی که از دل 
چنین سازوکار مبتنی بر خرد جمعی بیرون 

بیاید، مورد حامیت من نیز خواهد بود.
رژیم،  این  رژیم:  رسکوبگران  ==به 
رفتنی ست. اتحاد جامهیر شوروی با هزاران 
این  کرد.  سقوط  هسته ای اش  کالهک 
رژیم درمانده، که از تأمین نان شب شام 
هم عاجز مانده، رسنوشت بهرتی نخواهد 

داشت. روی اسب بازنده رشط نبندید!
مقابل  در  که  هامنطور  ارتشیان:  ==به 
دشِمن خارجی از کشور و ملت دفاع کردید، 
وظیفه دارید که حافظ جان ملت در مقابل 
وطن پرستی  به  من  باشید.  داخلی  دشمن 

شام باور دارم.
و  عشایر  و  ایالت  بزرگان  و  رسان  ==از 
و  ُکرد  و  بختیاری  و  لُر  از  ایران،  طواِیف 
ُترکمن  و  ُترک  و  قشقایی  و  تا عرب  بلوچ 
که  مردمی  از  پشتیبانی  در  تا  می خواهم 
شجاعانه به خیابان ها می آیند، پیامن اتحاد 

و همبستگی ببندید.
==وظیفه ما در خارج از کشور است که نه 
فقط با قلب و زبان، بلکه در عمل هم، در 

کنارشان باشیم.

سخنی با هم میهنان
درود هم میهنان عزیزم،

شام  که  تداومی  و  همبستگی  شجاعت، 
گذشته،  ماه  یک  در  ویژه  به  هم میهنان 
با وجود رسکوب شدید و قطع اینرتنت در 
شهرها و استان های مختلف از خود نشان 
داده اید، برای شخص من، یادآور ایستادگی 

و مقاومتی است که ملت ایران در مقابل 
از  ساله  هشت  جنگ  در  صدام  نیروهای 
دستان  با  البته شام  اینبار  داد.  نشان  خود 
خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه 
در بغداد، که در بیت فساد وجنایت اش در 

تهران نشسته است.
امروز با شام، به عنوان یک ایرانی که بیش از 
چهار دهه است زندگی خود را بدون هرگونه 
انگیزه شخصی، وقف آزادی میهن اش کرده 
و آرزویی جز رفاه و رسبلندی ایران و ایرانی 
ندارد، سخن می گویم. این احساس وظیفه 
در پاسخ به ابراز لطف و اعتامد بی شائبه ای 

سال ها  این  در  هموطنان  شام  که  است 
نسبت به من و خانواده ام ابراز داشته اید.

در آغاز، همدردی خودم را با مردم آبادان و 
به ویژه خانواده های سوگوار فاجعه مرتوپل 
از  می کنم  یادی  همچنین،  می کنم.  ابراز 
جانباختگان اعرتاضات اخیر در چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و لرستان که جان شان را 
در راه حق طلبی و آزادی ایران دادند و به 
شهیداِن رسفراز وطن در دی ۹۶ و آبان ۹۸ 

پیوستند.

هم میهنان،
اعرتاضات  در  شام  هوشمندانه  شعارهای 
می دهد  نشان  میهن،  نجات  برای  دالورانه 
که هم ریشه مشکل را دریافته اید و هم راه 
حل را می دانید. شام به این آگاهی و خرد 
بی کفایتی و فساد و  جمعی رسیده اید که 
ناکارآمدی جمهوری اسالمی، فقط جان مردم 
باور خاص  یا  قوم  استان، یک  یا  یک شهر 
داغدار  را  ایرانیان  همه  بلکه  منی گیرد  را 
جمهوری  موشک های  و  گلوله ها  می کند؛ 
اسالمی همه ایرانیان را نشانه می گیرد؛ فارغ 
از اینکه به چه زبانی حرف می زنند و چه 
دین و مذهب و باوری دارند یا ندارند. این 

در  که  خیابانی،  اعرتاضات  در  فقط  نه  را 
اوکراینی  هواپیامی  کردن  رسنگون  فاجعه 
دیدیم؛ در جنایت کرونا و ممنوعیِت ورود 
چون  فجایعی  در  و  دیدیم؛  معترب  واکِسن 
و  می بینیم؛  و  دیدیم  مرتوپل  و  پالسکو 
متاسفانه هرچه این رژیم بیشرت ادامه پیدا 

کند، بیشرت خواهیم دید.
امروز  من  که  بگویم  اطمینان  با  بگذارید 
جمهوری  رفنت  از  پس  فردای  به  نسبت 
با  می بینم  که  چرا  نیستم؛  نگران  اسالمی 
وجود همه محدودیت ها و ممنوعیت هایی 
ایران  مردم  و  جوانان  علیه  رژیم  این  که 

اعامل کرده، در هامن داخل ایران به اندازه 
کافی نیروهای میهن پرست، متخصص، مدیر 
به  را  ایران  بتوانند  که  دارد  وجود  نخبه  و 

بهرتین شکل اداره کنند.
جمهوری  برای  آلرتناتیو  نگران  که  آنهایی 
اسالمی هستند، آیا تصور می کنند که کشور 
بزرگ ایران با ٨۵میلیون جمعیت، جایگزینی 
آخرشان  و  اول  شغل  که  کسانی  برای 

روضه خوانی ست، ندارد؟ حتام دارد.
آلرتناتیو  و  اپوزیسیون  بزرگرتین  امروز 
ایران هستید  ملت  اسالمی، شام  جمهوری 
که از همیشه متحدترید و بدون توجه به 
چپ  سیاسی،  گرایش های  و  دسته بندی ها 
مرشوطه خواه،  و  جمهوریخواه  راست،  و 
تالش  بهرت  آینده ای  برای  هم  دوشادوش 
بهرتین ها  شایسته  شام  می کنید.  مبارزه  و 

هستید و به آن خواهید رسید.
این  به  روشن،  آینده  به  امیدواری  این  اما 
جنبش  حارض،  حال  در  که  نیست  معنا 
کشیدن  زیر  به  برای  ایران  ملت  مبارزاتی 
مسیر  و  ندارد  کمبودی  اسالمی  جمهوری 
پیروزی هموار است. برای منونه، در همین 
اعرتاضات یک ماه گذشته، نبود یک سازوکار 
ِت  اعرتاضا  بین  بتواند  که  تصمیم گیری 

خیابانی، اعتصابات و فراخوان ها هامهنگی 
بوده  مشهود  کند، همچنان  ایجاد  بیشرتی 

است.
طبعا مبارزان میدانی که در بطن اعرتاضات 
برای  را  بیشرتی  صالحیت  دارند،  قرار 
از  من  دارند.  تصمیامت  نوع  این  اتخاذ 
می خواهم  مبارزاتی  و  سیاسی  نیروهای 
هامهنگ کننده  سازوکار  یک  ایجاد  که 
اولویت  در  را  فراخوان ها  و  اعرتاضات 
چنین  دل  از  که  تصمیامتی  دهند.   قرار 
بیرون  جمعی  خرد  بر  مبتنی  سازوکار 
بود. خواهد  نیز  من  حامیت  مورد  بیاید، 

حال، پیامی دارم برای آندسته از نیروهای 
کشوری و لشکری که اگرچه دلشان با مردم 
است اما منی توانند آن را بطورعلنی اعالم کنند:
شام می توانید از درون سیستم به مردم و 
معرتضان کمک کنید. برای مثال، می توانید 
با رعایت اصول ایمنی و امنیتی، و ناشناس، 
معرتضان  درد  به  که  را  مفیدی  اطالعات 
منترش  و  مستند  می خورد  مخالفان  و 
اسامی  و  رسکوب  شیوه های  درباره  کنید؛ 
ماشِین  در  کنید؛  افشاگری  رسکوبگران 
رسکوب رژیم، اختالل ایجاد کنید؛ نیروهای 
نیستند،  هم  کم  که  را  خودتان  با  همسو 
بتوانید  تا در زمان مناسب،  شناسایی کنید 
پیوسنت به ملت را به شکل علنی اعالم کنید.

رژیم  رسکوبگران  با  می خواهم  همچنین 
امتام حجت کنم:

این رژیم، رفتنی ست. اتحاد جامهیر شوروی 
با هزاران کالهک هسته ای اش سقوط کرد. 
این رژیم درمانده، که از تأمین نان شب شام 
نخواهد  بهرتی  مانده، رسنوشت  هم عاجز 
داشت. روی اسب بازنده رشط نبندید! تصور 
نکنید کسی شام را منی شناسد و یا بعدا با 
گفنت »مامور بودم و معذور«، می توانید از 
عدالت فرار کنید. تک تِک جنایات شام ثبت 
و رسیدگی می شود. به شام هشدار می دهم 
که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و 

به ملت بپیوندید.

که  ایران  ارتشیان  با  کوتاه  سخنی  اما  و 
همیشه فدایی ملت بوده اند:

از  خارجی  دشِمن  مقابل  در  که  هامنطور 
کشور و ملت دفاع کردید، وظیفه دارید که 
حافظ جان ملت در مقابل دشمن داخلی 
دارم. باور  شام  وطن پرستی  به  من  باشید. 

ماه  یک  اعرتاضات  در  توجه  قابل  نکته 
گذشته این بوده که لُر و بختیاری، عرب و 
و  خشم  و  ایستادند  هم  دوشادوش  فارس 
انزجارشان از دشمن مشرتک را فریاد زدند. 

منت کامل سخنان شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس خربی جمعه ۱۳ خرداد:

 اتحاد امروز ما، ضامن آزادی فردای ماست!

صفحه6شماره1831
جمعه ۲۰  تا ۲6 خرداد ماه 14۰1خورشیدی

ویدئو



پرسش کیهان لندن از شاهزاده رضا پهلوی 
خرداد   ۱۳ جمعه  خربی  کنفرانس  در 
بر  جامعه  وقتی  می کنید  فکر  آیا   :۱۴۰۱

به  اقبالی  چنین  سنگین،  تجربه ای  اساس 
پهلوی ها  و  انقالب  از  قبل  دستاوردهای 
برای ساخنت آینده دارد، همچنان باید برای  

»اتحاد« با جریانات و افرادی تالش کرد که 
نه با انقالب ارتجاعی۵۷ بلکه فقط با معلول 
مخالفند؟! اسالمی  جمهوری  یعنی  آن، 

شاهزاده رضا پهلوی: 

مخالف مبعنی دشمن 
نیست!دشمن کسی 

است که میخواهد حق 
مشرتک مخالفت رااز 

من و شام بگیرد

صفحه7شماره1831
 جمعه 1۰ تا پنجشنبه 16 ژوئن ۲۰۲۲

و  از رسان  ارتباط،  در همین              
بزرگان ایالت و عشایر و طواِیف ایران، از لُر 
و بختیاری و ُکرد و بلوچ تا عرب و قشقایی 
و ُترک و ُترکمن می خواهم تا در پشتیبانی 
از مردمی که شجاعانه به خیابان ها می آیند، 

پیامن اتحاد و همبستگی ببندید.
از  خارج  ایرانیان  با  سخنی  پایان،  در  و 

کشور:
ما ایرانیان، جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. 
این روزها هم میهنامنان در ایران برای داشنت 
حداقل های زندگی سختی می کشند و با به 
خطر انداخنت جانشان، علیه این فرقه تبهکار 
بپا خاسته اند. در چنین رشایطی، وظیفه ما 
در خارج از کشور است که نه فقط با قلب و 
زبان، بلکه در عمل هم، در کنارشان باشیم.
در همین راستا، کارهایی است که می توانید 

انجام دهید:
۱-در شبکه های اجتامعی، صدای ملت ایران 
را به زبان های دیگر بازتاب دهید. تصاویر 
کشور  زبان  به  را  اعرتاضات  ویدئوهای  و 
محل اقامت تان، زیرنویس کنید و به اشرتاک 

بگذارید.
کشور  همینطورمقامات  و  رسانه ها  ۲-به 
تا  دولت  اعضای  از   ، زندگی تان  محل 
از  و  بزنید،  تلفن  و  ایمیل  قانونگذاران، 
خواِست ملت ایران برای رسیدن به آزادی و 
دموکراسی، آگاهشان کنید. از آنها بخواهید 
که از اعرتاضات مردمی در ایران، پشتیبانی 

کنند.
۳-با رعایت قانون و احرتام، و به شیوه های 
مستند و مبتنی بر حقیقت، عوامل و مدافعا 
ِن رژیم در خارج از کشور را رسوا کنید. اجازه 
رژیم  مدافعان  دروغ  روایت های  ندهید 
شود. تبدیل  ایران  درباره  غالب  روایت  به 
زندانیا  و  معرتضان  از  توانتان،  حد  ۴-در 
ِن  جانباختگا  خانواده های  و  سیاسی  ِن 
کنید. حتی یک  مالی  پشتیبانی  اعرتاضات، 
اثر  آنها  زندگی  در  می تواند  هم  کم  مبلغ 

بزرگی بگذارد.
که  نیست  ایران  در  خانواده ای  ۵-امروز، 
نگرفته  آن  از  را  عزیزی  اسالمی،  جمهوری 
عزیز،  دادن  دست   از  درد  و  غم  باشد. 
همین  در  می دانم…  است…  جانکاه 
ارتباط، از حقوقدانان و مددکاران اجتامعی 
می خواهم که به خانواده های جانباختگان و 

زندانیان سیاسی یاری برسانند.
ایران،  ملِت  اعرتاضات  با  همبستگی  ۶-در 
برپا  را  برنامه هایی  و  اعرتاضی  تجمعات 
کنید. به ویژه از شام هرنمندان می خواهم 
که با هرنتان صدای ملت ایران باشید و در 

تشکیل این تجمعات نقش ایفا کنید.
مورد  و  مرجع  گروه های  و  افراد  همه  از 
اعتامد در جامعه ایرانیا ِن خارج از کشور نیز 
دعوت می کنم که فارغ از هر باور سیاسی 
که دارید، برای نجات ایران به صحنه بیایید. 

اتحاد امروز ما، ضامن آزادی فردای ماست.
پاینده ایران!

۱۳ خرداد ۱۴۰۱

ویدئو

==روزنامه »گاردین« با توجه به اسنادى كه 
وزارت كشور بریتانیا براى نخستین گروه از 
پناهجویان كه بعد از درخواست پناهندگى 
آفریقا  رشق  در  رواندا  به  اعزام  آستانه  در 
قرار دارند، نوشته است که دولت در صورت 
كشور  به  بازگشت  به  پناهجویان  عالقه 
خود، وسیله سفر آنها را فراهم خواهد كرد.
انتقال  کرده  اعالم  بریتانیا  کشور  وزارت 
دریاى  راه  از  که  پناهندگاىن  گروه  نخستین 
مانش وارد خاک آن کشور شده اند، در چند 
روز آینده آغاز خواهد شد. به همین دلیل 
ایران  از  آنها  بیشرتین  که  پناهندگان  این  از 
و افغانستان هستند، سوال شده که موافق 
هستند در »رواندا« به زندگى ادامه دهند یا به 
کشور خود باز گردند؟ در هر دو صورت ترتیب 
سفرشان توسط دولت بریتانیا داده خواهد شد.
که  اسنادى  به  توجه  با  »گاردین«  روزنامه 
وزارت کشور بریتانیا براى نخستین گروه از 
پناهجویان که بعد از درخواست پناهندگى 
آفریقا  رشق  در  رواندا  به  اعزام  آستانه  در 
قرار دارند، نوشته است که دولت در صورت 
کشور  به  بازگشت  به  پناهجویان  عالقه 
خود، وسیله سفر آنها را فراهم خواهد کرد.
کلیه کساىن که چمدان خود را براى پرواز به 
تقاضاى  که  افرادى هستند  بسته اند،  رواندا 
پناهندگى آنها از سوى وزارت کشور انگلیس 
رد  و  شده  داده  تشخیص  قبول  غیرقابل 
از  بریتانیا  به  رسیدن  برای  زیرا  است.  شده 

استفاده  با  و  مانش  کانال  از  غیرقانونی  راه 
کشور  این  خاک  وارد  کوچک  قایق های  از 
نامه  در  که  کرده  تایید  شده اند.»گاردین« 
ارسالی به ایندسته از پناهجویان تاکید شده 
که از حق تجدید نظر در مقابل رای صادر 
شده از سوی وزارت کشور بریتانیا برخوردار 
نیستند و ملزم به ترک خاک این کشور هستند.
بر اساس گزارش این رسانه بریتانیایی، تعداد 
گروه  در  که  پناهجویانی  از  توجهی  قابل 
سودانی  گرفته  اند،  قرار  نخست  نفری   ۱۰۰
گروهی  بزرگرتین  سودانی ها  اما  هستند. 
نیستند که در سه ماهه نخست سال جاری 
با قایق های کوچک وارد بریتانیا شده اند، بلکه 
افغانستانی ها با ۱۰۹۴ نفر و ایرانی ها با ۷۲۲ 
دارند.تعدادی  قرار  دوم  و  اول  رتبه  در  نفر 
از  اخراج  با صدور حکم  پناهجویانی که  از 
اعتصاب  به  دست  شده اند،  مواجه  بریتانیا 
از آنها نیز در محوطه  غذا زده و ده ها تن 
کردند. تظاهرات  »بروک هاوس«  بازداشتگاه 
همکاری  کرده،  اعالم  بریتانیا  کشور  وزارت 
از  مهمی  بخش  رواندا  و  کشور  این 
مشکالت  اصالح  بریتانیا،  جدید  اسرتاتژی 
کسب  بردن  میان  از  و  پناهندگی  نظام  
است. قاچاقچی  و  رشور  افراد  کار  و 
رصدخانه  گزارش  پایه  بر  است،  گفتنى 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  ایران  مهاجرت 
منترش  در سال ١۴٠٠  که  ریاست جمهوری 
پناهندگان  کمیساریای  داده های  شده، 

 ۲۰۲۰ سال  پایان  در  متحد  ملل  سازمان 
و  که در مجموع ۱۳۴ هزار  نشان می دهد 
پناهندگی  تقاضاى  این سال  در  ایرانی   ۷۶۷
داده اند که بیشرتین تعداد آنها یعنی ۴۴ هزار 
شده اند. پذیرفته  آملان  سوی  از  نفر  و ۹۶۵ 
سال  طول  در  که  حاکیست  گزارش  این 
در  ایرانی   ۲۱۷ و  هزار   ۷۷ کل  در   ۲۰۲۰
قرار  پناهجویی  وضعیت  در  جهان  رسارس 
یعنی ۲۴  آنها  تعداد  بیشرتین  که  گرفته اند 
می برند. برس  ترکیه  در  نفر   ۳۰۰ و  هزار 

پس از ترکیه به ترتیب آملان، بریتانیا، عراق 
ایرانیان  تعداد  بیشرتین  میزبان  اسرتالیا  و 
پناهجو در سال ۲۰۲۰ بوده اند. ترکیه و آملان 
پنج  زمره  در  اخیر  دهه های  طی  همواره 
مقصد اصلی پناهجویان ایرانی قرار داشته اند.
بریتانیا به عنوان دومین کشوری که بیشرتین 
پناهندگی را به ایرانی ها اعطا کرده، در کل، 
۲۰ هزار و ۴۳۳ تن بوده که کمرت از نیمی 
ایرانیان پناهنده به آملان است. از جمعیت 
پس از این دو کشور، به ترتیب اسرتالیا )۱۲ 
هزار و ۶۰۶ نفر(، سوئد )۷ هزار و ۵۰۷ نفر( 
دارند. قرار  نفر(   ۸۷۸ و  هزار   ۶( اتریش  و 

اخیر  دهه های  طی  که  متحده  ایاالت 
پناهندگان  میزبان  کشور  پنج  جزو  همواره 
ایرانی بوده، در سـال ۲۰۲۰ از رتبه پنجم به 
ششم تنزل کرده است. آمریکا در مجموع، 
و  هـزار  پنـج  میزبانی   ۲۰۲۰ سال  طی 
است. پذیرفته  را  ایرانـی  پناهنـده   ۵۸۲

پرسش وزارت کشور 
بریتانیا از ایرانیان پناهجو:

دوست دارید در 
»رواندا« زندگى کنید 
یا به ایران باز گردید؟ 

انتخاب با شام، 
انتقال با ما!

پناهجویان با قایق از کانال مانش عبور می کنند تا وارد خاک بریتانیا شوند



عهده  به  بودند  کرده  سفر  ارسائیل  به  که  را  ایرانی  تبار 
این گروه به عنوان سفیران صلح و دوستی برای  داشت. 
توسعه و تقویت مشارکت و همکاری های آینده بین مردم 

آزادیخواه ایران با مردم ارسائیل به این کشور سفر کردند. 
و  دموکراتیک  حکومت  یک  ایجاد  خواستار  که  مردمی 

سکوالر در ایران  هستند.
دکرت حمیدی کارشناس برجسته در حوزه »تروریسم بین املللی« 
در مصاحبه با کیهان لندن تاکید می کند، حتا پس از توافق 
هسته ای در سال ۲۰۱۵ نیز رژیم ایران همچنان میلیاردها 

دالر برای تقویت گروه های نیابتی مثل حامس و حزب هللا 
و همچنین شورشیان حوثی در یمن ارسال می کرده است.

او همچنین معتقد است در بسیاری از موارد، برنامه جامع 

==دکرت امیر حمیدی کارشناس برجسته در حوزه »تروریسم 
بین املللی« در مصاحبه با کیهان لندن تاکید می کند، حتا پس 
از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ نیز رژیم ایران همچنان 
میلیاردها دالر برای تقویت گروه های نیابتی مثل حامس 
ارسال  یمن  در  حوثی  شورشیان  همچنین  و  حزب الله  و 

می کرده است.
نیز  از مأموران ویژه »پروژه کاساندرا«  ==دکرت حمیدی 
مواد  با  مبارزه  آژانس  مخفی  تحقیقات  پروژه  این  بود. 
مخدر )DEA( درباره فعالیت های قاچاق و نحوه پولشویی 
حزب الله لبنان را پیش می برد که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد 
و مسئولیت امیر حمیدی در آن یکی از باالترین سطوح 

معادل رئیس پلیس بود.
== اما مشخص شد دولت باراک اوباما که قصد داشت و 
فکر می کرد می تواند به دهه ها خصومت جمهوری اسالمی 
با ایاالت متحده آمریکا از طریق توافق هسته ای پایان دهد، 

در اجرا و تداوم پروژه کاساندرا مانع تراشی می کند.
از  استفاده  با  حزب الله  و  حامس  پاسداران،  سپاه   ==
عملیات پیچیده قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم 
اسلحه و مواد مخدر  قاچاق  آنها سود  دارند.  بر عهده  را 
مثل هروئین و کوکائین را توسط درآمد حاصل از فروش 

اتومبیل های از رده خارج در آفریقا پولشویی می کنند.

فرستاده ویژه وزارت خارجه  مالی  رابرت  انصاری-  نازنین 
از یک سال  بیش  که  ایران  امور  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
در  اسالمی  جمهوری  منایندگان  با  غیرمستقیم  مذاکرات 
در  ژوئن  دوم  است،  کرده  هدایت  را  وین  امتی  مذاکرات 
توییتی خرب از دیدار با ژنرال مایکل اریک کوریال فرمانده 
جدید ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا )ِسنتکام( 

و گفتگو درباره ایران داد.
برای  که  »خوشحامل  نوشت  توییت  این  در  مالی  رابرت 
دیدار با فرمانده جدید سنتکام و گفتگو درباره تالش های 
تهدیدات  از  کاملی  مهار طیف  و  مقابله  برای  دیپلامتیک 

]رژیم[ ایران علیه آمریکا و رشکای ما به تامپا بازگشته ام.«
یک هفته پیش از این دیدار، رابرت مالی در کمیته روابط 
خارجی سنا گفته بود دولت بایدن آماده است تا در صورت 
علیه  تحریم ها  برجام،  به  بازگشت  برای  توافق  حصول 
جمهوری اسالمی را لغو کند، زیرا این کار به نفع امنیت ملی 

ایاالت متحده است.
در  متحده  ایاالت  پیشین  دیپلامت  حمیدی  امیر  دکرت 
امارات متحده عربی، با ارزیابی رابرت مالی تا حد زیادی 
مخالف است و معتقد است که »رژیم جمهوری اسالمی 
ایران تهدیدی مستقیم برای مردم ایران و امنیت خاورمیانه، 
ارسائیل، آمریکا، اروپا و بطور کل تهدیدی برای متام جهان 
است و زمان آن فرا رسیده که این کشورها قبل از اینکه دیر 

شود متوجه این موضوع شوند!«
امور  وزارت  با  که  است  سال   ۳۶ از  بیش  حمیدی  دکرت 
بازرسی  دفرت  متحده،  ایاالت  دادگسرتی  وزارت  خارجه، 
وزارتخانه  فساد  با  مقابله  و  عمومی  شفافیت  بخش  کل، 
دادگسرتی آمریکا کار کرده است.وی ماه گذشته ریاست 
دانشگاهیان،  از  شامری  شامل   »۲۰۲۲ شوشانا  »هیأت 
پژوهشگران، حقوقدانان، روزنامه نگاران و فعاالن اجتامعی 

از »پروژه کاساندرا« تا »مأموریت شوشانا« 
دکرت امیر حمیدی: حزب الله و حامس با همکاری سپاه پاسداران به یک سندیکای 

جنایتکار بین املللی تبدیل شده اند

صفحه8شماره1831
جمعه ۲۰  تا ۲6 خرداد ماه 14۰1خورشیدی

پرچم جمهوری اسالمی در دست اعضای حزب الله در جریان اعرتاض در مرز لبنان و ارسائیل، ۱۴ مه ۲۰۲۱ )آسوشیتدپرس(

شبه نظامیان حزب الله لبنان

اقدام مشرتک موسوم به »برجام« به فعالیت های تخریبی 
جمهوری اسالمی رسعت بخشید و به تهران اجازه داد دامنه 
اقدامات تهدیدآمیز خود را گسرتش دهد. تا جایی که حتا 
برخی  که  کرد  اذعان  آمریکا  جان کری وزیر خارجه وقت 
به  احتامالً  برجام  توافق  از  ناشی  آزاد شده  دارایی های  از 

»دست تروریست ها« می رسد.
دکرت حمیدی از مأموران ویژه »پروژه کاساندرا« نیز بود. این 
 )DEA( پروژه تحقیقات مخفی آژانس مبارزه با مواد مخدر
در باره فعالیت های قاچاق و نحوه پولشویی حزب هللا لبنان 
را پیش می برد که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و مسئولیت امیر 

حمیدی در آن یکی از باالترین سطوح معادل رئیس پلیس بود.
این دیپلامت پیشین ایاالت متحده می گوید: »ما شواهدی به 
دست آوردیم مبنی بر اینکه حزب هللا عملیات خود را از یک 
حزب سیاسی و گروه تروریستی منطقه ای به یک سندیکای 
مواد  غیرقانونی  انتقال  در  متخصص  بین املللی  جنایتکار 
مخدر، پول های کثیف و سالح تبدیل کرده است. ماموران 
ویژه آژانس مبارزه با مواد مخدر هزاران پوند محموله های 
متحده،  ایاالت  به  مرکزی  و  جنوبی  آمریکای  از  کوکائین 

آفریقای غربی و اروپا را ردیابی کردند.«
در پروژه کاساندرا مشخص شد عبدهللا صفی الدین مناینده 
حزب هللا در تهران به شبکه خارجی قاچاق مواد مخدر این 
ماه  در  دالر  میلیون   ۲۰۰ حزب هللا  است.  مرتبط  سازمان 
دیگر  جنایتکاران  و  مواد مخدر  کارتل های  از  منایندگی  به 

پولشویی می کرد.
با اینهمه مشخص شد که دولت باراک اوباما که قصد داشت 
و فکر می کرد می تواند به دهه ها خصومت جمهوری اسالمی 
با ایاالت متحده آمریکا از طریق توافق هسته ای پایان دهد، 

در اجرا و تداوم پروژه کاساندرا مانع تراشی می کند.
و  اروپا  در  سیاست گذاران  »شاید  می گوید:  حمیدی  دکرت 
حامیت  مورد  جنایتکار  گروه های  دسرتسی  متحده  ایاالت 
رژیم ایران را دست کم گرفته باشند. شاید به خاطر بعضی 
مورد  جنایتکار  گروه های  سطوح،  باالترین  در  مالحظات 

حامیت رژیم ایران برای آنها قابل تحمل بود.«
او می افزاید درست همزمان با »بهار عربی« دولت اوباما 
متصور  جدید  خاورمیانه  در  حزب هللا  برای  جدیدی  نقش 
وضعیت  و  روال  علیه  تهدیدی  کاساندرا  »پروژه  شد: 
موجود آن زمان بود و حتا شاید آن را بهم می زد. مقامات 
و  انداختند  تعویق  به  را  اداری  روندهای  آمریکا  وقت 
کردند  روبرو  تأخیر  با  پروژه  رضر  به  را  تحقیقات  حتا 
مواد  با  مبارزه  آژانس  از سوی  آنکه شواهدی  از  پس  حتا 



دالری  میلیارد  نیم  پولشویی  مورد  در  مخدر          
شد!  ارائه  کانادا  در  لبنانی  بانک  یک  طریق  از  حزب هللا 
دولت  منصوبان  و  متحده  ایاالت  ارشد  مقامات  و  دولت 
اسالم  جهان  با  گسرتده تر  نزدیکی  می کردند  فکر  اوباما 
است.« کارآمدتر  و  مهم تر  غرب  جهانی  امنیت  برای 

دکرت حمیدی رقابت های حزبی و مصلحت های سیاسی را 
نفوذ  کشیدن  چالش  به  برای  فرصت  بردن  بین  »از  عامل 
جمهوری اسالمی در ارسائیل، فلسطین و آمریکای جنوبی« 
می داند. وی خاطرنشان کرد: »امروز سپاه پاسداران انقالب 
کنرتل  تحت  را  ایران  در  کلیدی  و  مختلف  صنایع  اسالمی 
دارد و از عواید ناشی از ترور و شبکه های جنایتکار جهانی 

بهره برداری می کند.«
عملیات  از  استفاده  با  حزب هللا  و  حامس  پاسداران،  سپاه 
پیچیده قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم را بر عهده 
دارند. آنها سود قاچاق اسلحه و مواد مخدر مثل هروئین و 
کوکائین را توسط درآمد حاصل از فروش اتومبیل های از رده 

خارج در آفریقا پولشویی می کنند.
 Triple Frontera((  مواد مخدر و تروریسم در منطقه مرزی
  در مرز مشرتک برزیل، آرژانتین و پاراگوئه توسط حزب هللا 
بهم پیوند می خورد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در 

آنجا فعال است.
ونزوئالیی  شهروند  یک   ۲۰۲۰ سال  در  پیش،  سال  دو 
الزبایار« )عضو پیشین کمیسیون  نام »عادل  به  سوری تبار 
انرژی مجلس ونزوئال( در شهر نیویورک به قاچاق کوکائین 

و اسلحه گرم در همکاری با حزب هللا و حامس متهم شد.
جزایر  محلی  دولت  رئیس  فاهی«  »اندرو  گذشته  آوریل 
اتهام  به  فلوریدا،  ایالت  میامی  شهر  در  بریتانیا،  ویرجین 
قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. او از موقعیت خود به عنوان 
مدیر بندر سوء استفاده کرده بود تا مجوز واردات حدود سه 
هزار پوند کوکائین که توسط عوامل حزب هللا لبنان قاچاق 
می شد صادر شود. مقصد این محموله کوکائین به فلوریدای 

جنوبی و جزایر کارائیب بود.
زیرساختی،  نیازهای  آموزش،  برای  تروریستی  سازمان های 
تجهیز اعضای خود، رشوه دادن به مقامات محلی، جذب 
نیرو و تدارکات نیازی به بودجه هنگفت ندارند. به گفته 
دکرت حمیدی، »از فروش ۱۰ کیلو مواد مخدر می توان یک 
میلیون دالر سود کرد، مبلغی که به راحتی در یک چمدان 

قابل حمل است.«
کشورهای  میان  اتحاد  تنها  حمیدی،  امیر  دکرت  اعتقاد  به 
انسجام،  و  همکاری  با  همراه  مردم،  و  مشرتک  اهداف  با 
می تواند آغازی برای پاسخگو کردن جمهوری اسالمی باشد. تا 
آن زمان، ایران تحت حاکمیت یک رژیم استبدادی، همچنان 
کوره ی ناآرامی ها، بی ثباتی، جنایت، جنگ و تروریسم در 

منطقه و جهان باقی خواهد ماند. 
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==پرسشی که ذهن خیلی ها را مشغول کرده این است 
که چرا رژیم ایران اینهمه ذخیره تسلیحاتی خود را طی چند 
روز گذشته یکباره اعالم کرده است؟ آیا این یک امر تصادفی 
بوده یا تاکتیکی برای جلب توجه به واقعیتی اجتناب ناپذیر 

در آینده؟
==قضیه رژیم ایران و تسلیحات امتی و غیرامتی آن از این 
نظر نگران کننده است که رژیم تهران بدون برنامه هسته ای و 
با سالح های متعارف به دنبال بی ثبات کردن منطقه و جهان 
است؛ حال اگر این رژیم به تسلیحات هسته ای نیز مسلح 

شود چه خواهد کرد؟!

إمیل أمین )رشق االوسط( – برنامه امتی مشکل آفرین رژیم 
ایران و پیچیدگی های آن باعث شد اخیرا رابرت مالی مناینده 
جلسه  در  سخنانی  در  زمینه،  این  در  متحده  ایاالت  ویژه 
»ما  کند:  اعالم  آمریکا  سنای  خارجی  روابط  کمیته  استامع 
توافقی با ایران نداریم و شانس دستیابی به توافق در بهرتین 

حالت بسیار ضعیف است.«
جدا از همه این مشکالت، به نظر می رسد نشانه هایی وجود 
دارد که آنچه را در ذهن مقامات جمهوری اسالمی ایران برای 
آینده می گذرد، نشان می دهد. دالیل کافی جهت  روزهای 
درک و فهم پشت صحنه رژیم ایران برای آمریکا و بقیه جامعه 
بین املللی وجود دارد تا از گسرتدگی و عمق توسعه طلبی و 
بلندپروازی های رژیم تهران و آنچه در ذات و ذهن مقامات 
آن است با خرب شوند، خواه با این رژیم به توافق هسته ای 

برسند یا نرسند.
پرسشی که ذهن خیلی ها را مشغول کرده این است که 
را طی چند  اینهمه ذخیره تسلیحاتی خود  ایران  چرا رژیم 
روز گذشته یکباره اعالم کرده است؟ آیا این یک امر تصادفی 
بوده یا تاکتیکی برای جلب توجه به واقعیتی اجتناب ناپذیر 

در آینده؟
رشوع کار از کشتی غول پیکر »شهید مهدوی« بود؛ کشتی 
ایران  دریایی  لجستیک  پشتیبانی  در  که  عظیمی  و  جدید 
ساخته شده. این کشتی قرار است در نزدیکی تنگه اسرتاتژیک 

هرمز مستقر شود.
چنین شناور بزرگی می تواند نقش یک پایگاه متحرک برای 
نیروی دریایی ایران و قایق های کوچک سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در آب های خلیج فارس را ایفا کند. این شناور همچنین 
راه نیروی دریایی ایران را به سوی آب های بین املللی به ویژه 
در دریای عرب، دریای رسخ و شامل اقیانوس هند باز می کند.
نباید از این واقعیت غافل شد که تقویت قدرت دریایی ایران 
در منطقه ای که انرژی جهانی از آن عبور می کند، پیام هایی را 
به منطقه و جهان ارسال می کند. این پیام های ناگوار در رشایط 
بحران انرژی که در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین به وجود 

آمده همزمان است.
خربگزاری فارس کشتی جدید را غیرسنتی توصیف کرد و ادعا 
کرد که این کشتی درواقع یک شهر دریایی متحرک است که 
می تواند امنیت خطوط تجاری ناوبری کل منطقه و ایران و 
همچنین حقوق دریانوردان و ماهیگیران ایرانی را تضمین کند.
دومین عالمتی که تهران شنبه گذشته به جهان ارسال کرد، 
رومنایی از  آنچه است که زمامداران رژیم به عنوان »پایگاه 

مخفی زیرزمینی« پهپادهای ارتش ایران معرفی کرده اند.
خربگزاری فارس اعالم کرد که رسلشکر محمد باقری رئیس کل 
نیروهای مسلح ایران از یکی از پایگاه های مخفی ساخت پهپاد 

بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای ایران در زمینه 
ساخت انواع پهپادهای تهاجمی دوربرد نظامی قرار گرفت.

این یک پیام غیرمستقیم بطور خاص  به ایاالت متحده بوده 
است مبنی بر اینکه ما از شام منی ترسیم.

اقدام رژیم ایران درواقع پاسخی به الیحه  دسامرب گذشته 
با  مقابله  برای  طرحی  که  است  آمریکا  منایندگان  مجلس 
از  و جلوگیری  آنها  تولید  توقف  با هدف  ایرانی  پهپادهای 

صادرات آن به تصویب رسانده بود.
سومین اقدامی که جمهوری اسالمی در چارچوب مرگ و 
رشارت در مسیر خود به دنبال آن است، رومنایی از موشک 
در  کیلومرت   ۱۰۰۰ رسعت  و  کیلومرت   ۲۰۰ برد  با  جدیدی 
ساعت است که می تواند از پهپادها پرتاب شود. این اولین 
موشک کروز ایرانی است که از پهپادهای مختلف به ویژه از 

پهپادهای »فطرس« و »کامن ۲۲« پرتاب می شود.
شاید چیزی که باید به آن اشاره ای جدی و فراتر از بررسی 
مراحل تسلیحات جدید ایران کرد، این است که ایران ممکن 
است تسلیحات خطرناکرتی داشته باشد که تا کنون فاش و 

رومنایی نکرده است.
باقری در سخنان خود گفت که ارتش ایران با درک دقیق 
نیاز نربدهای آینده و با استفاده از روش ها و تجهیزات مدرن 
وارد عرصه متغییر رویارویی که امروز و آینده با آن مواجه 

است، شده است.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در جریان استامع 
تاییدیه خود در مجلس سنا توضیح داد که چگونه پرزیدنت 
بایدن قصد دارد به توافق هسته ای ایران »به عنوان بسرتی 

برای پیگیری یک توافق طوالنی تر و قوی تر« بازگردد.
امروزه بسیاری از آمریکایی ها می پرسند: آیا دولت بایدن 
برای تحقق رویاهای خود در فضایی پر از تناقض که به توهم 

نزدیک تر است، حقیقت را انکار می کند؟!
قضیه رژیم ایران و تسلیحات امتی و غیرامتی آن از این نظر 
نگران کننده است که رژیم تهران بدون برنامه هسته ای و با 
سالح های متعارف به دنبال بی ثبات کردن منطقه و جهان 
است؛ حال اگر این رژیم به تسلیحات هسته ای نیز مسلح شود 

چه خواهد کرد؟!
کافیست نگاهی به کشتی جدید »شهید مهدوی« انداخت 
تا دریافت که ایران با راه اندازی این کشتی غول پیکر تالش 
دارد تا عملیات جاسوسی و خرابکاری در منطقه را از طریق 
بازوهای وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزایش دهد. 
ناگفته مناند امکان تجهیز این کشتی به موشک های دوربرد که 
قادر به تهدید مستقیم حرکت ناوبری در تنگه هرمز و تنگه 
باب املندب از طریق نیروهای نیابتی خود مانند حوثی ها در 

یمن است، برای امنیت کل منطقه خطرناک است.
در این میان، یک پرسش اجتناب ناپذیر همواره مطرح است: 
همسایگان  در  بازتابی  چه  ایران  رژیم  تسلیحاتی  مسابقه 
آن خواهد داشت؟! بی تردید این همسایگان بیکار به متاشا 

نخواهند نشست.
نتیجه همه این فراز و نشیب ها در نهایت این است که 
توافق هسته ای با رژیم ایران یک فریب بزرگ است که تهران 
در سایه چانه زنی برای آن به افزایش سالح های متعارف خود 

جهت بی ثبات کردن منطقه و جهان ادامه می دهد.
*منبع: رشق االوسط

*نویسنده: إمیل أمین
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

فریب بزرگ توافق هسته ای
 فریبی که با چانه زنی بر رس آن می توان تسلیحات و خرابکاری را افزایش داد!

دکرت امیر حمیدی



مشورت می دهند آنها هم طبق مشورت اینها عمل می کنند 
مشاورین  این  مشورت های  از  یکی  می خورند.  و شکست 
با  مقابله  برای  اربابان خود می گویند  به  که  آنست  خائن 

مردم  ]می گویند[  کنید…  حساب  ایران  ملّت  روی  نظام 
از دین و نظام و روحانیت زده شدند و روی آنها حساب 
کنید؛ مردم مقابل نظام می ایستند این را مشاورین خائن به 
اربابان آمریکایی می گویند و آمریکایی ها هم این حرف ها را 
تکرار می کنند… در داخل هم تعداد معدودی ساده لوح این 

حرف ها را قبول می کنند.«
با  این سخنان به نظر می رسد البیگران رژیم خربهایی را از 
دولت بایدن که جمهوری اسالمی برای معامله چشم امید 
به گوش علی خامنه ای  بود  آن دوخته  آمدن  کار  به روی 
آنچه  از  اطمینان  با  اسالمی  جمهوری  رهرب  که  رسانده اند 
حرف می زند که گویا »مشاورین خائن به اربابان آمریکایی 

می گویند!«
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==رهرب جمهوری اسالمی با اشاره به »برخی مشکالت و 
کمبودها« و »ناکامی ها« با یادآوری  شیوه هایی که خود 
رژیم به کار می برد، گفت، »دشمنان امیدوارند بتوانند با 
مزدورپروری  و  پول  و  اینرتنتی  فعالیت های  و  روانی  کار 
مردم را در مقابل نظام و جمهوری اسالمی قرار دهند اما 
این محاسبه دشمن در این مسئله مثل سایر محاسباتشان 

غلط است!«
==»ایرانیان خائنی هستند که به آمریکا مشورت می دهند 
به  کنید!«  حساب  ایران  ملّت  روی  نظام  با  مقابله  برای 
نظر می رسد البیگران رژیم خربهایی را از دولت بایدن که 
جمهوری اسالمی برای معامله چشم امید به روی کار آمدن 
آن دوخته بود به گوش علی خامنه ای رسانده اند که وی با 
اطمینان از آنچه حرف می زند که گویا »مشاورین خائن به 

اربابان آمریکایی می گویند!«
==خامنه ای در سخرنانی خود اشاره طوالنی به دو انقالب 
بزرگ تاریخی »انقالب روسیه« و »انقالب فرانسه« داشت و 

نسبت به »بازگشت سلطنت« هشدار داد.
»اعرتاضات  به  در سخنان اش  حالی  در  خامنه ای  ==علی 
بجای  همواره   این  از  پیش  که  کرده  اشاره  مردمی« 
»آشوب«  و  »اغتشاش«  و  »فتنه«  از  مردمی«  »اعرتاضات 
به  وابسته  اوباش  و  »اراذل  را  مردم  و  می کرد  استفاده 
حاال  می رسد  نظر  به  اما  می خواند.  »ارشار«  و  دشمنان« 
مجبور شده قبول کند این مردم هستند که اعرتاض می کنند 

منتها آنطور که وی قلمداد می کند، »فریب« خورده اند!

رهرب جمهوری اسالمی روز شنبه ۱۴ خرداد در مراسم ساملرگ 
روح هللا خمینی با دفاع از دستاوردهای »انقالب اسالمی« و 
شخصیت خمینی با اعرتاف به »اعرتاضات مردمی« که در 
کشور علیه نظام جریان دارد، گفت »امروز مهمرتین امید 
دشمنان برای رضبه زدن به کشور امید بسنت به اعرتاضات 

مردمی است!«
برای  امکانی  همواره  که  ساالنه  ترشیفاتی  مراسم  این 
در حالی  است  و مالل آور خامنه ای  سخرنانی های طوالنی 
کاالهای  و  خوراکی  مواد  قیمت  افزایش  با  که  شد  برگزار 
اواسط  از  اعرتاضات ضدحکومتی  از  موج جدیدی  اساسی 
اردیبهشت ماه در ایران به راه افتاده و مردم مستقیم علیه 
علی خامنه ای و اصل نظام جمهوری اسالمی شعار می دهند 

و خواهان رسنگونی رژیم هستند.
رهرب جمهوری اسالمی در این سخرنانی با اشاره به »برخی 
مشکالت و کمبودها« و »ناکامی ها« با یادآوری  شیوه هایی 
امیدوارند  »دشمنان  گفت،  می برد،  کار  به  رژیم  خود  که 
و  پول  و  اینرتنتی  فعالیت های  و  روانی  کار  با  بتوانند 
اسالمی  جمهوری  و  نظام  مقابل  در  را  مردم  مزدورپروری 
قرار دهند اما این محاسبه دشمن در این مسئله مثل سایر 

محاسباتشان غلط است!«
او در بخش دیگری از این سخرنانی طبق معمول با خرج 
کردن از کیسه »ملت«، افزود »محاسبه دشمن غلط است که 
بتوانند ملت ایران را مقابل نظام اسالمی و جمهوری اسالمی 
قرار دهند… آمریکایی ها اشتباه می کنند چون مشاورانی 
دارند که ایرانیان خائنی هستند و به آنها مشورت می دهند!«
این در حالیست که خود نظام اسالمی از آغاز در برابر مردم 
و منافع ملی ایران قرار داشته و بر اساس چهار دهه تجربه، 
مردم ایران کشورشان را از نظامی که بر آن حاکم است جدا 

می دانند.
را  واقعیات  می دهد  ترجیح  گویا  که  خامنه ای  اینهمه  با 
نادیده بگیرد در ادامه توهامت خود گفت، »این مشاورین 
خیانتکار به کشورشان خیانت می کنند اما به آنها ]آمریکا[ 
آنها  به  اطالعات صحیحی  بدون  زیرا  هم خیانت می کنند 

هشدار علی خامنه ای در مورد 
»بازگشت سلطنت«؛

 »دشمن«
 به »اعرتاضات 

مردمی«
 امید بسته!

مراسم ساالنه سخرنانی خامنه ای در ساملرگ خمینی یک روز 
پس از آن برگزار شد که شاهزاده رضا پهلوی در یک کنفرانس 
خربی در واشنگنت خطاب به مردم ایران گفت »شعارهای 
هوشمندانه شام در اعرتاضات، نشان می دهد که هم ریشه 
مشکل را دریافته اید و هم راه  حل را می دانید« و »مردم به 
این آگاهی و خرد جمعی رسیده اند که بی کفایتی و فساد 
و ناکارآمدی جمهوری اسالمی، فقط جان مردم یک شهر یا 
استان، یک قوم یا باور خاص را منی گیرد بلکه همه ایرانیان 
را داغدار می کند؛ گلوله ها و موشک های جمهوری اسالمی 

همه ایرانیان را نشانه می رود.«
کنفرانس خربی شاهزاده رضا پهلوی را که عالوه در اینرتنت 
توسط متامی رسانه های فارسی زبان بطور زنده پخش شد، 

میلیون ها ایرانی شنیدند.
به  سخنان اش  در  حالی  در  خامنه ای  علی  دیگر،  سوی  از 
همواره   این  از  پیش  که  کرده  اشاره  مردمی«  »اعرتاضات 
و  »اغتشاش«  و  »فتنه«  از  مردمی«  »اعرتاضات  بجای 
»آشوب« استفاده می کرد و مردم را »اراذل و اوباش وابسته 
به دشمنان« و »ارشار« می خواند. اما به نظر می رسد حاال 
مجبور شده قبول کند این مردم هستند که اعرتاض می کنند 

منتها آنطور که وی قلمداد می کند، »فریب« خورده اند!
خامنه ای در سخرنانی خود اشاره طوالنی به دو انقالب بزرگ 
تاریخی »انقالب روسیه« و »انقالب فرانسه« داشت و نسبت 
به »بازگشت سلطنت« هشدار داد. او که انقالب اسالمی را 
برتر از آن دو انقالب می داند در ادامه گفت: »هر دو انقالب 
به وسیله مردم پیروز شد اما بعد از آنکه انقالب پیروز شد 
مردم هیچکاره شدند و کنار زده شدند… مردم نتوانستند در 
ادامه انقالبی که خودشان با تن و جانشان و با حضورشان در 
خیابان به وجود آوردند حضور نداشتند نتیجه چی شد؟ این 
دو انقالب به رسعت از مسیر مردمی اولیه خودشان منحرف 
و سلطنت  پادشاهی  علیه  که  فرانسه  کبیر  انقالب  شدند. 
فرانسه سلطنتی  کشور  یا ۱۳ سال مجدداً  از ۱۲  بعد  بود 
شد و ناپلئون رس کار آمد و پادشاهی برگشت بعد خانواده 
سلطنتی بوربون ها رس کار آمد… وقتی مردم رس کار آمدند 

اینطور شد. در انقالب شوروی به ۱۲ سال هم نرسید.«
سخرنانی  این  از  دیگری  بخش  در  اسالمی  جمهوری  رهرب 
انقالب وعده  اول  ادامه داد: »دشمنان در  پریشانگویی  با 
می دادند جمهوری اسالمی شش ماه بیشرت دوام منی آورد اما 
االن بیش از ۸۰ تا ۶ ماه گذشته است و نهال نازک آن روز 
جمهوری اسالمی، امروز یک درخت تناور شده است و امروز 
هم این محاسبه غلط است که خیال کنند می توانند ملت 

ایران را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند.«
خامنه ای حضور حامیان حکومت در مراسم تشییع جنازه 
قاسم سلیامنی فرمانده پیشین »سپاه قدس« بازوی خارجی 
نوحه  خواندن  همچنین  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ضدکودک و جنگ افروزانه »سالم فرمانده« توسط بسیجی ها 
دین  و  انقالب  به  مردم  »گرایش  دالیل  از  را  پاسداران  و 

دانست.«
اعرتاضات ضدحکومتی مردم در ایران طی روزهای گذشته، 
اگرچه با تأخیر، بازتاب گسرتده ای در رسانه های بین املللی 
داشت. پایگاه خربی »نیوزویک« در گزارشی نوشت »مردم 
بازگشت  خواهان  و  منی خواهند  را  آخوندی  رژیم  ایران 
پادشاهی هستند.« خربگزاری رویرتز نیز در گزارشی نوشت 
معرتضان در ایران تصاویر خامنه ای را سوزانده و خواهان 
بازگشت رضا پهلوی هستند. برخی خربگزاری های فارسی زبان 
و  سخرنانی ها  همواره  که  نیز  فارسی  بی بی سی  مانند 
با  را پوشش منی دادند،  پهلوی  کنفرانس های شاهزاده رضا 
عقب نشینی در برابر شعارهای مردم معرتض در ایران، به 

پخش زنده آن پرداختنند.

سخنرانیخامنهایدرمقبرهروحاهللخمینی



مرشد و مقتدای شاه سلطان حسین، آخوند مال محمدباقر 
مجلسی )متولد ١٠3٨ و متوفی در 27 رمضان سال ١١١١ 
مقام  در  سلیامن  شاه  زمان  از  که  بود  قمری(  هجری 
شیخ االسالم یا به اصطالح آن عهد مالباشی، بر حوزۀ مذهبی 

ریاست داشت.
به روایت ابوالحسن قزوینی در فوایدالصفویه »آنچه مال 
محمدباقر مجلسی که استاد آن حرضت بود عرض می منود، 

به اجابت مقرون بود«.
مال محمدباقر فرزند مال محمدتقی مجلسی است که او 
نیز هرچند از شاگردان شیخ بهائی و در زمرۀ علامی بزرگ 
عرص خود بود اما چون مرشب صوفیانه داشت در زمانی 
با  را به حاشیه رانده و  که جانشینان شاه عباس متصوفه 
مترشعین گرم گرفته بودند، از نفوذ چندانی برخوردار نبود. 
اقتدار، نه تنها  مال محمدباقر برعکس، برای کسب نفوذ و 
نیز  را  پدرش  کوشید  بلکه  برخاست  مبارزه  به  صوفیان  با 
از تهمت صوفیگری مربّا کند. او در رسالۀ »اعتقادات« که 
می گویند یک شبه تألیف کرد، می نویسد: »مبادا گامن بد 
کسی به پدرم مناید که او از صوفیه است بلکه چنین نیست 
زیرا که من معارش با پدرم بودم، رساً و جهراً )پنهان و آشکار( 
و از احوال عقاید او مطلع بوده ام، بلکه پدرم صوفیه را بد 
می دانست لیکن در بدو امر چون صوفیه نهایت غلّو داشتند 
پس پدرم به سلک ایشان منسلک شد تا به این وسیله دفع 
و رفع و قلع و قمع اصول این شجرۀ خبیثۀ زقّومیه مناید و 

چون نائره شقاوت ایشان را ُمنطفی ساخت آن وقت باطن 
خود را ابراز منود واال والدم با نهایت َوَرع و تقوی و زهد و 

عبادت و زهادت و تقاوت و نقاوت است«
در اثبات این ادعا، مال محمدباقر از قول »خال مفضال« 
یعنی دائی خود آقا سید ابوجعفر نقل می کند که یک قاضی 
از قضات جّن در تسخیر پدرش مال محمدتقی بود و اوامر 
او را اطاعت می کرد. از قضا مردی در اصفهان عروسی کرده 
و در شب زفاف به عروس گفته بود از مطبخ ذغال بیاورد. 
وقتی عروس برای آوردن ذغال از اتاق بیرون می رود، داماد 
بر سبیل شوخی اسم عجیبی را خطاب می کند و می گوید بیا 
عروس مرا بگیر و برب. اتفاقاً جّنی بدان اسم در آنجا حضور 
داشته است و عروس را می گیرد و می برد. بعد از مدتی که 
داماد منتظر می ماند و عروس بازمنی گردد و هر چه جستجو 

می کنند او را منی یابند، متوسل به مال محمدتقی می شوند.
آخوند، قاضی جّن را احضار کرده عروس را از او می خواهد 
و قاضی، پس از جست و جوی زیاد، عروس را باز آورده 
می گوید شخصی از فالن طایفه جّن که در بالد دوردست 
ساکنند آن شب در آن مکان حضور داشته و اسمش هامن 
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بوده است که تصادفاً بر زبان داماد جاری شد، پس عروس 
را برداشته و برده بود!

این داستان محققاً ساخته و پرداختۀ محمدباقر است که 
در کتابهای متعدد خود، ازجمله بحاراالنوار و عین الحیوه  و 
حیوه القلوب و حلیه املتقین انبوهی از خرافات و موهومات 

و مجعوالت بر فرهنگ تشیع تحمیل کرده است.
آخوند مال محمدباقر مجلسی کشف و کراماتی به خودش 
در  »قصص العلامء«  مؤلف  تنکابنی  می دهد.  نسبت  نیز 
رشح کرامات وی می  نویسد »نقل شده است از خط آخوند 
چنین  که  است  نوشته  عبارت  این  به  که  مالمحمدباقر 
از  شبی  که  محمدتقی  بن  محمدباقر  خاطی  بنده  گوید: 
شبهای جمعه در ادعیه خود مرور می کردم، نظرم به دعای 

قلیل اللفظ کثیراملعنی افتاد. خاطرم بر آن قرار گرفت که در 
آن شب بخوانم. پس خواندم. بعد از هفته دیگر شب جمعه 
خواستم که هامن دعا را بخوانم. ناگاه صدایی از سقف خانه 
شنیدم که ایّهاالفاضل الکامل، هنوز کرام الکاتبین از نوشنت 
ثواب این دعا که شب جمعه سابق خوانده ای فارغ نشده اند 

که تو دوباره می خواهی آن را بخوانی!«
از کرامات دیگری که تنکابنی در همین کتاب برای مال 
محمدباقر مجلسی ذکر می کند این است که در وقت تولد 
»قنداقه او را به مجلس صاحب االمر مهدی امام روحی فداه 
و عجل هللا فرجه بردند و مسموعم شد که بعضی علامی 
جّن در مجلس درس او حارض می شدند... مال محمدباقر را 
بر اسالم و مسلمین حقوق بسیار است چه، انتشار مذهب 
شیعه از تألیفات آن بزرگوار شده. معروف است که چون 
انتشار  کتاب  آن  و  نوشت  را  کتاب حق الیقین  بزرگوار  آن 
یافت و تا به والیت شام )سوریه کنونی( رسید در اطراف 
و توابع شامات نیز اشتهار و انتشار یافت هفتاد هزار نفر 
از سّنیان شیعه شدند و آن جناب به سبب ترجمه کردن و 
فارسی منودن اخبار و احادیث و معجزات و قصص و ادعیه 

و حکایات و نحو آن باعث زیادتی )تعداد( و محکم شدن 
عقاید شیعیان شد و قبل از او جامعت صوفیه را کرثت و 
غلّو بود، همه آنها را دفع و قمع و اصول آن شجره را قلع 
فرمود... و شاه سلطان حسین سلطانی بود بی نظم ولیکن تا 
آخوند مالمحمدباقر زنده بود به وجود رشیف او مملکت 
سلطان برقرار و منظم بود و چون آخوند مال محمدباقر دار 
فانی را وداع منود والیت قندهار از دست او به در رفت و 
رخنه در مملکت او افتاد تا این که افغان به اصفهان آمدند 

و سلطان را کشتند...«
درباره این کرامت آخری، تاریخ به گونه ای دیگر شهادت 
مجلسی  محمدباقر  مال  که  را  مذهبی  تبعیض  و  می دهد 
عامل تشدید آن در دورۀ سلطنت شاه سلطان حسین بود 
ناتوانی حکومت در  افتادن در مملکت و  سبب ساز رخنه 
فرو نشاندن طغیان و سقوط اصفهان و کشته شدن سلطان 

می داند.
مجلسی، صوفی ستیزی را نیز بر سنی ستیزی افزود. مؤلف 
از  را  صوفیه  مشایخ  »جمیع  می نویسد  »فوائدالصفویه« 
اصفهان بیرون کردند... و از باقی ماملک محروسه نیز آنچه 
صوفیه و مریدانشان بودند به در کردند... در کارخانه های  
مال  شاگردان  به نظر  دهن تنگی  سبوی  جا  هر  کوزه گران، 
در  که  کردند  چنان  تأویلش  و  شکستند  درآمد  محمدباقر 
و  برمی آید  آواز »هو«  کوزه ها  از دهن  باد  وزیدن  هنگام 
این آواز یاهو زدن شیوۀ صوفیان است. در عهد آن حرضت 

کسی را یارای آن نبود که جبّه پشم شرت یا لباس پشمینه 
تواند پوشید. متابعان فاضل مجلسی می گفتند که این لباسها 

پوشش صوفیان است«!
کاری را که »طالبان« با شکسنت و فرو افکندن »بت های 
مجلسی،  برانگیختند،  را  جهانیان  نفرت  و  کردند  بامیان« 
مؤلف  داد.  صورت  اصفهان  در  آن  از  پیش  قرن  سه 
مبنای  بر  اصفهان  »هندوان  می نویسد:  »روضات الجنات« 
کیش خود بتی را در نهان و دور از اغیار پرستش می کردند. 
چون مال محمدباقر از این کار آگهی یافت شکسنت بت را 
وجهۀ همت ساخت. هندوان پذیرفتند تا نقدینه ای گزاف 
بپردازند و بت را ناشکسته و سامل از ایران برون برند لیکن 
از  یکی  و  شکست  را  بت  درنداد.  گذشت  بدین  تن  وی 
مالزمانش ریسامنی بر گردن آن انداخت و در کوچه و بازار 

اصفهان به زمین کشید«.
زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان نیز به نوبۀ خود از این 
فشارها و آزارها مصون نبودند و همگان انتظار پایان چنین 

دورانی را می کشیدند.
در شامره آینده: قندهار، خاستگاه طغیان

آخوند مال محمدباقر مجلسیپرتره معارص شاه سلطان حسیننگاره شاه سلیامن یکم



روضه خوانی ایدئولوژیک احسان طربی برای 
امام حسین و واقعه کربال

نام خمینی به نوازشی مهرانگیز برای خلقها و 
غرش خشمگین برای غارتگرها در سطح جهان 

بدل شده است
 

آموزش نظامی و تامین سالح سپاه پاسداران 
از وظایف ارتش است 

ارتش موظف به آموزش نظامی کمیته ها و 
ارتش 20 میلیونی است   

مردم، 323، سه شنبه 11 شهریور 1359

تقویت سپاه پاسداران، تحکیم انقالب است 
زمانی که حرکت خروشان توده ها، بساط 
آن،  خدایگان  و  پهلوی  دودمان  خیانت 
امپریالیسم امریکا را از رس راه روبید، بر آسامن 
انقالب، ستارگانی پدیدار شدند، که پاسداران 

انقالب اسالمی نام گرفتند
 مردم، 326، شنبه 15 شهریور 1359

تاکسیرانان  انقالب را در میان  شبکه ضد 
کشف کنید و در هم کوبید!

شبکه عوامل  ضدانقالب در میان تاکسیرانان 
بسیار فعال است. اینان بواسطه متاس گسرتده ای 
که با مردم دارند علیه انقالب تبلیغ می کنند، 
نارسائیهای انقالب و خرابکاریهای ضد انقالب 
را برجسته می کنند، آن را به پای رهربی انقالب 
می گذارند، برای رژیم پیشین و تو طئه گران 
جنایتکاری چون بختیارها، آه می کشند و رژیم 

منفور پهلوی را می ستایند
این مزدوران که بطور عمده عوامل ساواک 
جنایتکار هستند و سازمان یافته به درون این 
عرصه مهم رسوخ کرده اند، آخرین شایعات و 
تبلیغات ضد انقالب را که بوسیله شبکه سیاسی 
ضد انقالب ساخته و پرداخته می شود در میان 
مردم منترش می سازند. اینان همچنین نقش 
میان  ارتباط  برقراری  رسانی،  در خرب  مهمی 

عنارص مختلف ضد انقالب ایفا می کنند و.....
)شبکه ضد  مقصود  این  به  برای حصول 
تاکسیران  پوشش  زیر  را  که خود  را  انقالب 
پنهان ساخته است مورد پیگرد و شناسائی قرار 
دهند( ما )یعنی حزب توده( پیشنهاد می کنیم 
که مسئولین با تعیین مرکزی برای بررسی این 
امر، مردم را فرا بخوانند که اطالعات خویش 
را در مورد تاکسیرانان  ضد انقالبی در اختیار 
این مرکز قرار دهند، در این زمینه مراجعه به 
تاکسیرانان زحمتکش و مومن به انقالب، که 
شناخت بیشرتی نسبت به عنارص مشکوک در 
میان تاکسیرانان دارند، بازده این امر را فزونرت 
خواهد کرد و کشف این شبکه مخرب را تسهیل 

خواهد منود
مردم، 332، یک شنبه 23 شهریور 1359

* * *
سخرنانی رفیق احسان طربی،

 عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب 
توده ایران، در زمین چمن دانشگاه

....  ازخوشبختیهای این انقالب آنست که 
امام  رهربی آن در دست مردی است مانند 
خمینی، که جاذبه سیاسی را باتقوای روحانی 

درمسیر انقالب پا به پای روزنامه »نامه مردم« )5(
)تاریخ نرشدر کیهان لندن:بهمن و اسفند13٨5 شامره های 1142-114٨(

احسان طربی:

 ازخوشبختیهای این انقالب آنست که 
رهربی آن در دست مردی است مانند 

امام خمینی
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از 26 دیامه ١357، روزی که شاه ایران را ترک 
گفت و سلطنت از ایران رخت بربست، 2٨ سال 

گذشته است 
چرا چنین شد ؟  

است  کافی  است.  ساده  پرسش  این  به  پاسخ 
یک بار نرشیات سازمان های سیاسی، دیوان شعرا، 
را  زمان  آن  روزنامه نگاران  و  نویسندگان  مقاالت 
مرورکنید، کافی است به 2٨ سال پیش برگردید و 
گفته ها، بحث ها، داد و جدل ها، راهپیامئی های 
خودتان را به یاد بیاورید تا قبول کنید که همه، 
منجمله خود شخص شام، مست بودید و ودکای 

اسالمی را رسکشیده بودید. 
این  فقط  فراموشکار. مسأله  ملتی هستیم  ما 
نیست، مسأله این است که ما ناتوان از اعرتاف 
به خطاهای خود هستیم. شهامت برزبان آوردن 

اشبتاهات خود را نداریم.
 در این تراژدی که گریبان همه را گرفت، همه 
مقرص بودند، همه آنهائی که در درون و برون از 
مرز بازرگان زندگی می کنند. می دانم االن خواهید 
گفت: »همه مقرص بودند بجز من ! نه. من از روز 

اول مخالف بودم !!!«
پس  ناچارم واقعیت های آن زمان را لخت و 
عور، هامن گونه که بود و اتفاق افتاد زیرگوشتان با 
صدای بلند تکرار کنم، تا شاید نقش خود را در آن 

روزها به یاد بیاورید.از حزب توده و نرشیه »نامه 
مردم« رشوع می کنم )فرقی منی کند از کدام حزب 

رشوع کنیم، سگ زرد برادر شغاله !(.  
مطالعه روزنامه های آن زمان رضوری است و به 
شام توصیه می کنم روزنامه های سه و چهارماهه 
»بهارآزادی« را تهیه کنید، همه نرشیات آن زمان را، 
کیهان، اطالعات، تهران مصور، امیدایران، آیندگان و 
و و... تا دوباره نگوئید که این »آمریکا و انگلیس 
بودند که شاه را بردند وگرنه این بالرسمان منی آمد« 
و با این جمله استاندارد ساخت کشور گل و بلبل، 
شانه  بر  و  بردارید  خود  شانه  از  را  تقصیر  بار 

دیگران بگذارید.
نه! مجال فرار از واقعیت را به شام منی دهم. 
با هم نگاهی به مصالح ساختامنی آن روز حزب 
برای باالبردن دیوار خانه  دموکراسی،  خانه نوپای 
»ایران« می اندازیم؛ سپس مواضع حزب را درباره 
امام و جمهوری اسالمی، رقبای سیاسی، بختیار و 
قاسملو و نیروهای ملی، ساواک، آمریکا، کرنش و 
خضوع و متلق و اسالم گرائی رفقای مارکسیست را 
برایتان قرائت می کنم، ادبیات و »طنز« توده ای 
را دوباره به یادتان می آورم و در پایان ناخواسته 
تیرباران  متاشای  اوین  و  زندان  به  شام  همراه 

»رفقا« می رویم.
این شام و این حزب پر افتخار توده ایران!

با  و  قاطع  تصمیم،  اتخاذ  در  و  دارد  همراه 
کفایت است و با توجه به مشخصات عرصما 
)یعنی عرص افول قدرت امپریالیسم( رضبات 
خویش را جانانه و صائب وارد می سازد. هم 
اکنون نام خمینی به نوازشی مهرانگیز برای 
خلقها، به غرشی خشمگین برای قرشهای انگل 
و غارتگر نه تنها در مقیاس میهن ما، بلکه در 
مقیاس جهانی بدل شده است و می شود و 
روش بی خردانه و پر فیس و افاده امریکا؛ که 
چشمش برای دیدن واقعیت عرص ما نابیناست، 
بر حیثیت این نام می افزاید. بیهوده نیست 
نام  ازشنیدن  که  اکسپرس  دیلی  روزنامه  که 
خمینی گوشش آزرده می شود، برای ژنرانهای 
به اصطالح الیق ایرانی، که بتوانند چرخ حوادث 

را به عقب بازگردانند، آه می کشد.
توده های عظیمی که به دنبال این رهرب به 
حرکت درآمده اند، نه تنها از سنن انقالبی غنی 
ایران بهره می گیرند، بلکه از چهره های روشن 
الهام می پذیرند.  نیز  تشیع  و  اسالم  مذهب 
در میان این چهره ها، این روزها بجاست از 
قیام  راس  بر  که  بربیم  نام  علی  بن  حسین 
کربال، تا آخرین نفر و تا آخرین قطره خون 

خود علیه دشمنی قسی و کین توزانه سلسله 
پلید اموی ایستاد.

چند  می خواهم  اجازه  مناسبت  بدین 
کلمه درباره حسین، این شهید جاوید تاریخ 
تشیع، که یاد کرد سوگ او و قهرمانی او در 
مبارزات حق طلبانه ما ایرانیان نقش مهمی 
داشت، سخن گویم، به ویژه آنکه سنت یاد 
بزرگداشت  و  عاشورای حسینی  روز  از  کرد 
ابوعبدالله حسین بن علی امام سوم شیعیان، 
از طرف حزب ما و در روزنامه »مردم« سنت 
دیرینه ایست. حزب ما و روزنامه ارگان ما در آن 
هنگام که عزای حسینی تنها برای گریه واقعی 
یا گریه منائی بود، می نوشت که باید منونه 
جانبازی حسین علیه یزید بن معاویه رسمشق 
هر مسلامن قرار گیرد. رسمشق نربد بی امان 

علیه  ظلم و سیطره غارتگران.
ایران، سنت  اخیر  انقالب  در  خوشبختانه 
حسین و عاشورای او نقش مثبت و سازنده 
انقالبی ایفا کرد و هم اکنون نیز این سنت، 
عبث  یک سوگواری  حالت  از  کرد،  یاد  این 
بیرون آمده، و به گفته امام خمینی، دلها را در 
راه و روشی شهادت جویانه هامهنگ می کند.

دو  تضاد عمیق  به  بایزید،  مبارزه حسین 
جناح مردمی و ارشافی قریش یعنی خاندان 
بنی هاشم و آل سفیان باز می گردد. ابوسفیان 
خود پس از آنکه از لشگر مهاجران و انصار به 
رهربی پیغمرب اسالم  شکست خورد و سالوسانه 
به اسالم تن درداد، ولی کینه این جناح ارشافی 
قریش علیه جناح مردمی آن )که بنی هاشم 
باشند( کامکان باقی بود. این کینه تا پیغمرب 
اسالم می زیست و در نتیجه حیثیت عظیم و 
چیرگی ناپذیرش، آتشی بود در زیر خاکسرت. 
وقتی پیغمرب درگذشت این تضاد شعله ور شد. 
پس از قتل علی، معاویه بن ابی سفیان میدان را 
برای ترصف مجدد قدرت ؛ خالی از رقیب یافت.
در آن هنگام مسلمین به دو گروه یا نحله 
تقسیم شده بودند. نحله غربی به دنبال حاکم 
دمشق، یعنی معاویه افتادند. نحله رشقی که 
کوفه را مرکز خود قرار داده بودند و غالبا از 
ایرانیان و اعراب شیفته خاندان رسالت بودند، با 
سیطره امویان از در مخالفت درآمدند. آنها دامئا 
به حسین بی علی نامه می فرستادند که حارضند 

به خاطر امامت و پیشوائی او جانبازی کنند.
معاویه در زندگی خود از دشواری کار خرب 
داشت. پرسش یزید، مردی هرزه گرد و رشابخوار 
و زن باره و بی تدبیر بود. به دستور معاویه او 
می بایست به محض رسیدن به خالفت حسین 
بن علی و عبدالله بن زبیر را به بیعت وادارد 
و اگر این دو از بیعت تن زدند آنها را بی درنگ 

گردن بزند تا بعدها دچار مخمصه نشود.
ولی حسین توانست از خطر بگریزد و به مکه 
برود و سپس به اجابت دعوت مکرر کوفیان به 
عراق عرب روی آورد ولی سپاه اعزامی عبیدالله 
بن زیاد، فرماندار عراق )به دستور یزید( راه را 
بر حسین در دشت کربال سد کرد و او و هفتاد 
و دو تن از یاران وفادارش را به شهادت رساند 
و خاندانش را به اسارت به دمشق فرستاد. این 
شهادت رسشار از حامسه از سوئی و قساوتها 
و رذالتهای مخالفان حسین از سوئی دیگر، 
واقعه ای کم نظیر در تاریخ پدید آورده است.

شگفت نیست که مردی چون حسین، که 
فاطمه  راه  از  و  دلیری شهره  و  پارسائی  به 
بنت محمد، نوه پیغمرب اسالم بود، در سال 63 
هجرت نبوی چنین تنها و بی یاور مباند. پس 
از درگذشت پیغمرب اسالم، مشتی جاه طلبان 
مطامع  با  را  امویان  قدرت  که  دون صفت، 
خود سازگار می یافتند، گرد معاویه را گرفتند. 
سخن ابوهریره، که زمانی از صحابه رسول بود، 
در حق این طایفه صادق است. او می گفت: 
»الصلوه خلف علی اتم و طعام معاویه ادسم 
التل یوم الحرب اسلم« یعنی مناز متام و کامل 
علی  پشت رس  که شام  است  منازی  هامن 
می خوانید و پلوی چرب و چیل را تنها بر رس 
سفره معاویه می توان خورد و اگر ساملرتین جا 
را در روز جنگ خواهانید، به پشت تپه ها پناه 
بربید ! الحق که شعار کامل همه فرصت  طلبان 
و اعضا »حزب باد« است، که  در همه اعصار 
وجود داشته اند و متاسفانه تا امروز هم وجود 
دارند. در مقابل این اراذل، حسین برآن بود که 

»ان الحیوه عقیده و جهاد«. 

ایرجهاشمیزاده
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

               یعنی معنای زندگی در ایامن 
داشنت و در راه این ایامن خود پیکارکردن است. 
وی درخطابه خود، روز عاشورا، در برابر لشگر 
یزید بن معاویه گفت: »میدان جنگ برای من 
به مثابه محراب مناز و دعا است و من با هامن 

هیجان و شوق بدان روی می آورم «.
نیاکان  فاحش  معاویه، شکست  بن  یزید 
خود را در برابر »غزوه بدر« از یاد نربده بود 
و به همین جهت وقتی در بارگاهش پرده از 
رس بریده حسین برگرفتند؛ با شادمانی بانگ 
برآورد: »لیت اشیاخی به بدر شهدوا« یعنی 
»ای کاش نیاکان من در غزوه بدر شاهد این 
منظره می بودند« همین جمله نشان می دهد 
که چه کینه عمیقی در دل این طاغوت متفرعن 
اموی نسبت به شخصیت انقالبی حسین وجود 

داشت ..... 
مردم شامره 104، چهارشنبه7 آذر ماه 
135٨
ما در همه پرسی قانون اساسی می گوئیم: آری!

حزب توده ایران از همه اعضا و هواداران 
خود و همه مردم ایران دعوت می کند که به 
خاطرتحکیم اتحاد همه نیروهای خلقی در نربد 
علیه امپریالیسم به رسکردگی امپریالیسم امریکا 
و به خاطر پشتیبانی از رهربی ضدامپریالیستی 
و خلقی امام خمینی هرچه وسیعرت در رفراندوم 
قانون اساسی رشکت کنند و به این سند، رای 
مثبت دهند... کمیته مرکزی حزب توده ایران 
مردم شامره105، شنبه 10 آذر ماه135٨

سالمت امام را آرزومندیم
سالم به امام، سالم به وحدت خلق است 

نیروی  به  دادن  تکیه  امام،  به  اعتامد 
توده هاست 

طپش قلب امام، استمرار انقالب است 
دوام عمر امام، دوام انقالب است 

راه امام، ادامه انقالب است 
صدای امام، فریاد خلق است: شیطان بزرگ 

امریکاست 
میلیونی  توده های  آرزوی  امام،  سالمت 

خلق است 
ما، ازخلقیم 
ما، با خلقیم 

ما، با خلق:
سالمت امام را آرزومندیم   

مردم، شامره 150، پنج شنبه 4 بهمن ماه 
135٨

امام از بیامرستان قلب، در لحظه ای حساس 
با قلب همه مردم سخن می گوید

پیام وحدت در راه خلق. پیام انسانی و انقالبی 
امام خمینی، مردی که با روشن بینی ژرف، 
با سیاست صائب و با قاطعیت پوالدین خود 
انقالب ما را رهربی کرد، در یکی از لحظات 
دشوار برای سالمت خودش، در فکر مردم و 

فکر انقالب است 
کسی نیست که پیام تکان دهنده و عمیقا 

انسانی و انقالبی او را از بیامرستان قلب تهران 
به عظمت روح و  بار دیگر  باشد و  شنیده 
صالبت اندیشه رهرب انقالب آفرین نگفته باشد.

رهربی  است،  بیامری  بسرت  در  رهرب، 
او  سالمت  و  او  به  میلیونی  توده های  که 
می اندیشند، ولی او با درک عمیق حساسیت 
لحظه، در فکر مردم و در اندیشه انقالب است 
و الزم می بیند که علیرغم منع پزشکی و به 
بهای سالمت خویش، آنچه را که در قلب دارد 
به همه بگوید، به مردم بگوید، لحظه حساسی 

است، متصل و متحد باشید، چه حاال و چه فردا، 
نزاع و نفاق نکنید، به هم اعانت کنید، نشان 

دهید که رشید هستید. 
مردم، شامر151، شنبه 6 بهمن ماه 135٨

به  ایران  توده  حزب  مرکزی  کمیته  نامه 
امام خمینی 

رهرب عالیقدر انقالب، امام خمینی
خرب بیامری و انتقال شام به بیامرستان برای 
همه اعضای حزب توده ایران و هواداران آن 
خربی سخت تکان دهنده و بسیار دردناک بود. 
نقش قاطع شام در رهربی انقالب بزرگ مردم 
ایران و تداوم آن در جهت ضد امپریالیستی و 
خلقی، آن چنان رسنوشت ساز و عظیم است که 
هیچ انقالبی راستینی منی توانست جز با نهایت 

نگرانی چنان خربی را دریافت کند.
نخستین سخن شام در پیام تاریخی  روز 4 

بهمن ماه از بیامرستان قلب که گفتید:
»حال خودم الحمدالله بد نیست« و سپس 
اطمینان هائی که حرضت حجت االسالم حاج 
سید احمد خمینی و پزشکان معالج داده اند، 
برای همه ما مایه بسی خرسندی است. همه 
ما از صمیم قلب آرزومندیم که سالمت کامل 
خود را هرچه زودتر بازیابید و نقش برجسته 
خویش را در رهربی امورکشور و پیشربد انفالب 
ما کامکان ایفا کنید و با هامن روشن بینی ژرف 
و سیاست صائب قاطعیت پوالدینی که وجه 
مشخصه رهربی شامست، انقالب ایران را در 
جهت غلبه بر انواع خطرات و مهلکه هائی که 
آن را احاطه کرده، غلبه بردسایس رنگارنگ 

ضد انقالب ـ امپریالیسم امریکا و عاملش ـ 
هدایت منائید.

انقالب ایران و کلیه مردم  زحمتکش ایران به 
وجود شام، به رهربی قاطع و بی تزلزل شام، 
به خط امام خود، نیاز حیاتی دارند  صادقانه 
امیدواریم که سالهای سال موهبت سالمت 
و فعالیت پر مثر شام ارزانی انقالب و مردم 

ایران باشد. 
باتقدیم درود های صادقانه و آرزوی صمیامنه 

تندرستی.

کمیته مرکزی حزب توده ایران.
دبیراول: نورالدین کیانوری

مردم شامره 153، دوشنبه ٨  بهمن ماه 135٨ 
باد  ایران گرامی  به  امام  بازگشت  سالروز 
امام، با پیام وحدت برای مبارزه با آمریکا، آمد

امام آمد. این جمله کوتاه خربی، مثر دادن 
2500 سال نربد خلق های ایران، رسنگونی رژیم 
وابسته به امپریالیسم و تدارک نربد آینده با 

امپریالیسم خونخوار را یک جا در خود دارد.
امام آمد. در این دو واژه ساده، تاریخ معارص 
شهدا،  فریادهای  خلق،  غریو  آوای  ایران، 

متجلی است.
امام آمد. و آن روز، امسال یک ساله است. 
ایران  به  تبعید،  از 17 سال  بعد  امام،  آنروز 
بازمی گشت. ماجرای 17 سال نربد امام با شاه 
معارص  تاریخ  از  مهمی  بخش  خود  خائن، 

ایران است.
مردم، شامر156، پنج شنبه 11 بهمن ماه 135٨

با وقار پرنده دور پروازی...    
می آیی/ سنگین می آیی / با وقار پرنده ای 
دور پرواز در گرداب آسامن / که باران رسبش 

از پای در نیندازد.
را  تاریخ  بسته  دروازه های  تا   / می آیی 
بگشائیم/ با مردمی که پیش از اینت به گرمی 
ستوده اند/ در فوران خون شهید / که آزادی 

را ارج می نهاد.
شکوه پروازت را / بر توده نگران خاک وطنم 
می بینم/ و بر جمجمه پوک خنیاگران مرگ / 

که با اشاره چشمی از پایشان درانداخته ایم.

در نگاهت 
آینه ای می بینم، به وسعت آزادی

جالل رسفراز 12 بهمن ماه 1357  
مردم، شامر156، پنح شنبه 11 بهمن ماه 1358

ایران  توده  مرکزی حزب  کمیته  شادباش 
به محرض محرتم حرضت آیت الله العظمی 

امام خمینی 
رهرب عالیقدر انقالب ایران 

نخستین  ایران  توده  مرکزی حزب  کمیته 
سالگذشت انقالب بزرگ و شکوهمند مردم 
را  نبوی  پانزدهم هجرت  قرن  آغاز  و  ایران 
به شخص آن حرضت که بحق رهرب گرامنایه 
این انقالب شناخته شده اید، از صمیم قلب 

شادباش می گوید.
این انقالب عظیم و تاریخ ساز، نظام فرتوت 
سلطنت مستبده را، که طی هزاران سال در این 
رسزمین منشا آنهمه بیدادها و فسادها بود، 
برانداخت و برای نخستین بار، نظام مردمی 

جمهوری را در میهن ما بر پا ساخت.
استبداد  علیه  انقالبی  تنها  نه  انقالب  این 
رایت  باالتر  ازآن  بلکه  بود،  سلطنتی  شوم 
طغیان مقدس علیه امپریالیسم، به رسکردگی 
امپریالیسم جهانخوار امریکا، را برافراشت و 
ناچیزی و ناتوانی این قدرت سلطه گر را بر 

جهانیان آشکار کرد.
این انقالب نه تنها به چنین قیام حامسه 
آمیزی دست زد، بلکه رهائی مستضعفین ایران 
و جهان را از اسارت و ستم مستکربین وظیفه 
خود شمرد و بدینسان از انقالب مهم سیاسی، 

به یک انقالب بزرگ اجتامعی نیز بدل شد.
همه این برکات و نعامت انقالبی مدیون 
قاطعیت و جانبازی کم نظیر توده های میلیونی 
زحمتکشان و همه میهن دوستان ایران و درایت 
و روشن بینی و رسسختی انقالبی شامست که 
تحسین و اعجاب جهانیان را برانگیخت و نام 
شام را در ردیف بزرگرتین نامهای تاریخ جای داد.
انقالب در تداوم خود به وجود شام نیاز دارد. 
بیامری شام همه مردم ایران و از آنجمله ما را 
سخت رنجه و نگران ساخت. از صمیم قلب 
بتواند در زیر رهربی  انقالب  آرزومندیم که 
شخص شام، راه خویش را ادامه دهد و کشتی 
آن، علی رغم توطئه دشمنان رنگارنگ، به ساحل 

مراد بپیوندد.
در این آرزو، برای شام تندرستی و عمرطوالنی 
و کامیابی بر دشمنان مستضعفان ایران و جهان 
را خواستاریم و مانند همیشه از تالش مقدس 
شام بسود مردم ایران و استقالل و آزادی و 
پشتیبانی  بی خلل،  صمیمیتی  با  سعادتش، 
خواهیم کرد و در این راه برای اجرای همه 

وظایف ملی و میهنی خویش آماده ایم.
کمیته مرکزی حزب توده ایران.
دبیراول: نورالدین کیانوری       

مردم، شامر164، دو شنبه 22 بهمن ماه 135٨

مناظره های احسان طربی در ابتدای انقالب

دنبالهدارد



سازمان های  در  روسیه  مناینده  اولیانوف  ==میخائیل 
قطعنامه  این  تصویب  از  بعد  وین  در  مستقر  بین املللی 
رویهم رفته  که  کشورهایی  یعنی  »این  نوشت  توییتی  در 
نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند از این قطعنامه 
حامیت نکرده اند.« این در حالیست که شامر اعضای دو 
دولتی که به این قطعنامه رأی منفی داده اند، یعنی کشور  
اعضای  احتساب  با  حتا  و جمهوری خلق چین،  اولیانوف 
دولت هند که »بزرگرتین دمکراسی جهان« نامیده می شود، 
قطعا نه تنها نیمی از جمعیت جهان، بلکه نیمی از جمعیت 

کشور خود را هم قطعا تشکیل منی دهند!
==حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
در  ایرانی  ضد  قطعنامه  بانیان  »اگر  که  بود  کرده  تهدید 
کنند،  دنبال  را  تهدید  روش  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس 

مسئول همه عواقب آن هستند.«
==ساعاتی پیش از تصویب این قطعنامه، وزارت خارجه 
ارسائیل در توییتی با اشاره به آخرین گزارش آژانس در مورد 
فعالیت های امتی جمهوری اسالمی پیش بینی کرد که رژیم 

ایران در شورای حکام محکوم خواهد شد.
==یوسف موالیی استاد حقوق بین امللل دانشگاه تهران 
۱۱ خرداد در مصاحبه با وبسایت »دیپلامسی ایرانی« گفته 
بود »به دلیل نفوذ واشنگنت در شورای حکام و سایه ارسائیل 
در میان اعضای این شورای بعید می دانم منطق حقوقی 

ایران توجیهی برای تخلفاتش از مفاد برجام باشد«.

اعضای  وین  هسته ای  مذاکرات  توقف  از  پس  ماه  چند 
 ۱۸( ژوئن   ۸ امتی  انرژی  بین املللی  آژانس  حکام  شورای 
اروپایی  کشور  سه  و  آمریکا  پیشنهادی  قطعنامه  خرداد( 
به  را  اسالمی  جمهوری  علیه  فرانسه(  و  آملان  )بریتانیا، 
تصویب رساندند. اقدامی که رویرتز تأکید کرده »جمهوری 

اسالمی را خشمگین« می کند.
از ۳۵ عضو این شورا ۳۰ عضو رأی موافق، دو عضو )روسیه 
و  پاکستان  )هند،  دیگر  و سه عضو  رأی مخالف  و چین( 

لیبی( رأی ممتنع دادند.
در این قطعنامه از جمهوری اسالمی به دلیل خودداری از 
پاسخ معترب به پرسش های آژانس در مورد ذرات اورانیوم با 
منشاء انسانی در سه سایت اعالم نشده )مریوان، تورقوزآباد 

و ورامین( انتقاد شده است.
آژانس تأکید کرده »هنوز مسائل پادمانی مرتبط با این سه 

مکان اعالم نشده پابرجاست.«
میخائیل اولیانوف مناینده روسیه در سازمان های بین املللی 
توییتی  در  قطعنامه  این  تصویب  از  بعد  وین  در  مستقر 
از  نیمی  رویهم رفته  که  کشورهایی  یعنی  »این  نوشت 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند از این قطعنامه حامیت 
نکرده اند.« این در حالیست که شامر اعضای دو دولتی که 
به این قطعنامه رأی منفی داده اند، یعنی کشور  اولیانوف و 
جمهوری خلق چین، حتا با احتساب اعضای دولت هند که 
»بزرگرتین دمکراسی جهان« نامیده می شود، قطعا نه تنها 
نیمی از جمعیت جهان، بلکه نیمی از جمعیت کشور خود 

را هم قطعا تشکیل منی دهند!
بعضی مقامات رژیم ایران تهدید کرده بودند اگر شورای 
حکام قطعنامه ای علیه جمهوری اسالمی صادر کند گزینه 

صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی با اکرثیت قاطع در شورای حکام 
به علت »عدم همکاری« با آژانس
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رفتار«  »تغییر  آژانس  با  و  می آید  میز  روی  ایران  جدید 
می دهد!

پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی تهدید کرده بود که »اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی 
در آژانس بین املللی انرژی امتی روش تهدید را دنبال کنند، 

مسئول همه عواقب آن هستند.«
سوی  از  سیاسی  تالش  هرگونه  بود  گفته  همچنین  وی 
آمریکا و سه کشور اروپایی »بدون شک با پاسخ متناسب، 

مؤثر و فوری ایران« روبرو خواهد شد.

یکی از گزینه هایی همیشگی که مقامات جمهوری اسالمی 
 »NPT در رشایط مشابه روی آن مانور می دهند »خروج از

و »افزایش غنی سازی اورانیوم تا ۹۰ درصد« است.
خارجه  وزارت  قطعنامه  این  تصویب  از  پیش  ساعاتی 

ارسائیل در توییتی با اشاره به آخرین گزارش آژانس در مورد 
فعالیت های امتی جمهوری اسالمی پیش بینی کرد که رژیم 
ایران به خاطر »تاسیسات هسته ای اعالم نشده« »تجهیزات 
آلوده به ذرات اورانیوم« و »مواد هسته ای با مکان نامعلوم« 

در شورای حکام محکوم خواهد شد.
آخرین قطعنامه ای که در شورای حکام علیه رژیم ایران 
با  تصویب شده بود به دو سال قبل بر می گردد. هرچند 
اسالمی رسیع  جمهوری  امتی  پرونده  قطعنامه  این  صدور 
ارجاع آن  اما می تواند زمینه ساز  امنیت منی رود  به شورای 
به شورای امنیت شود. درواقع شورای حکام به رژیم ایران 
فرصتی دوباره برای همکاری با آژانس داده است و اگر در 
مدت تعیین شده باز هم  آژانس از همکاری تهران رضایت 
نداشته باشد و پاسخ های قانع کننده درباره ابهامات نگیرد، 
آنوقت قطعنامه ها شدیدتری علیه جمهوری اسالمی صادر 
خواهد شد و امکان فعال شدن »مکانیسم ماشه« و بازگشت 

تحریم ها نیز وجود دارد.
نوشت  دیپلامت  چند  از  نقل  به  رویرتز  میان،  این  در 
این قطعنامه انتقام جویی و »خشم« جمهوری اسالمی را 
»احیای  به  شاید  آن  پیامدهای  و  داشت  خواهد  پی  در 
تحلیلگران  از  بسیاری  آنکه  حال  بزند.  لطمه  برجام« 
معتقدند آنچه به عنوان »خشم« جمهوری اسالمی تبلیغ 
یا مامشات غربی ها  انفعال و  می شود فقط برای توجیه 
با رژیم تهران است. وگرنه جمهوری اسالمی شب و روز 
از ارسائیل سیلی می خورد بدون آنکه بتواند این »خشم« 
بلکه  دهد!  نشان  واکنشی  و  کرده  تبدیل  اقدام  به  را 
برعکس، تالش می کند از هر رویارویی که از عواقب آن 

بیمناک است، دوری کند.
بین امللل  حقوق  استاد  موالیی  یوسف  دیگر،  سوی  از 
دانشگاه تهران ۱۱ خرداد در مصاحبه با وبسایت »دیپلامسی 
ایرانی« گفته بود »به دلیل نفوذ واشنگنت در شورای حکام 
و سایه ارسائیل در میان اعضای این شورای بعید می دانم 
منطق حقوقی ایران توجیهی برای تخلفاتش از مفاد برجام 

باشد.«
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==آژانس بین املللی انرژی امتی در گزارشی محرمانه  به 
کشورهای عضو شورای حکام اعالم کرد که جمهوری اسالمی 
قصد دارد دو آبشار از سانرتیفیوژهای جدید را در سایت 

نطنز نصب کند.
==مناینده آمریکا در نشست شورای حکام در بیانیه ای از 
اقدامات جمهوری اسالمی عمیقاً ابراز نگرانی کرد و هشدار 
ایران  هسته ای  برنامه  کند  تضمین  منی تواند  »آژانس  داد 
منحرصاً صلح آمیز است«. هامن جمله ای که مدیر آژانس 
نیز به دلیل مسئولیت سنگینی که بر عهده  دارد بارها بیان 

کرده است.
شواهد  اساس  بر  تحلیلگران  و  سیاستمداران  ==برخی 
۹۰درصدی  غنی سازی  برای  اسالمی  جمهوری  معتقدند 
رصاحت  به  حتی  آن  مقامات  و  می کند  تالش  اورانیوم 
گفته اند که از آغاز به دنبال ساخنت مبب امتی بوده اند و 
این موضوعی است که  برای آن سیستم درست کرده اند! 
سعودی  عربستان  و  ارسائیل  ویژه  به  منطقه  کشورهای 
منی پذیرند و در صورت امتی شدن ایران، مسابقه تسلیحاتی 
خطرناکی در خاورمیانه شکل خواهد گرفت، البته اگر که تا 

کنون آغاز نشده باشد!

خربگزاری رویرتز چهارشنبه ۸ ژوئن )۱۸ خرداد( در گزارشی 
به نقل از آژانس بین املللی انرژی امتی اعالم کرد جمهوری 
اسالمی ایران کار نصب سانرتیفیوژهای پیرشفته )IR-6( را در 
یک کارخانه غنی سازی زیرزمینی در نطنز آغاز کرده است.

برای  محرمانه   گزارشی  در  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس 
کشورهای عضو شورای حکام اعالم کرد که جمهوری اسالمی 
قصد دارد دو آبشار از سانرتیفیوژهای جدید را در تأسیسات 

هسته ای نطنز نصب کند.
در این گزارش آمده است »در ۶ ژوئن ۲۰۲۲ آژانس درستی 
 6-IR این موضوع را که ایران رشوع به نصب سانرتیفیوژهای

کرده آزموده است.«
نصب این سانرتیفیوژها قبالً توسط جمهوری اسالمی ایران 

به آژانس اعالم شده بود.
در  تأسیسات سانرتیفیوژسازی  به  پهپادی  از حمله  پس 
مجتمع »تسا« واقع در کرج، جمهوری اسالمی تجهیزات و 
ماشین آالت تولید قطعات سانرتیفیوژ را از آنجا به مجتمع 
دل  در  زیرزمینی  تونل هایی  در  کار  و  کرد  منتقل  نطنز 

کوه های اطراف سایت نطنز دوباره آغاز شد.
انرژی امتی جمهوری  بهروز کاملوندی سخنگوی سازمان 
ماشین های  تولید  و  توسعه  »برای  بود  گفته  اسالمی 
سانرتیفیوژ، تأمین و امنیت برنامه های کلی داریم از همین 
رو متأسفانه به دلیل عملیات تروریستی که علیه تسای کرج 
که  شدیم  امنیتی  تدابیر  تشدید  به  مجبور  گرفت  صورت 
بخش مهمی از این ماشین ها را جابجا کردیم و باقیامنده را 

نیز به نطنز و اصفهان منتقل کردیم.«
این گزارش محرمانه آژانس بین املللی انرژی امتی در روزی 
به اعضای شورای حکام ارائه شد که اکرثیت اعضای این شورا 
قطعنامه علیه جمهوری اسالمی را به علت عدم همکاری 
با آژانس تصویب کردند. مقامات جمهوری اسالمی تهدید 
کرده بودند در صورت تصویب قطعنامه در آژانس نسبت به 

ادامه همکاری ها »تغییر رفتار« خواهند داد.

نصب سانرتیفیوژهای جدید در یک کارخانه  غنی سازی زیرزمینی
 در تأسیسات نطنز برای مصارف صلح آمیز؟!

قطعنامه  محکومیت جمهوری اسالمی در شورای حکام 
رأی  دو  و  مثبت  رأی   ۳۰ با  امتی  انرژی  بین املللی  آژانس 
مخالف روسیه و چین و سه رأی ممتنع هند و پاکستان و 

لیبی تصویب شد.
جمهوری  امتی  انرژی  سازمان  رویدادها  این  با  همزمان 
اسالمی اعالم کرد فعالیت دو دوربین نظارتی بر »دستگاه 
است.  شده  قطع   »OLEM غنا  سطح  برخط  اندازه گیری 
اما هنوز مشخص نیست دوربین ها مربوط به کدام یک از 

تأسیسات امتی است.
از سوی دیگر »فاکس نیوز« در گزارشی به نقل از آژانس 
فعالیت های  که  کرد  اعالم  آملان  کشور  داخلی  اطالعات 
تجهیزات  و  فناوری ها  به  دستیابی  برای  اسالمی  جمهوری 
هسته ای تشدید یافته است آنهم در سال ۲۰۲۱ که آمریکا بر 
اساس سیاست های دولت بایدن به همراه دیگر قدرت های 
جهانی امتیازات بزرگی به رژیم ایران ارائه دادند تا آن را 
قانع کنند که فعالیت های تسلیحات امتی خود را متوقف 
قبول  قابل  جهانی  جامعه  و  بین املللی  آژانس  برای  کند! 
نیست که غنی سازی ۶۰درصدی اورانیوم با هدف مصارف 

صلح آمیز است!
در  شب  چهارشنبه  کاملوندی  بهروز  میان،  این  در 
از  دوربین  دو  به حذف  اشاره  با  تلویزیونی  گفتگوی  یک 
دوربین های نظارتی آژانس انرژی امتی در ایران مدعی شد: 
»با توجه به همکاری گسرتده ایران و آژانس بین املللی انرژی 
امتی متاسفانه رفتار آژانس یک رفتار مناسب این همکاری 
کشور  سه  به خصوص  غربی  کشورهای  تالش  با  و  نبوده 
اروپایی و غربی تحرکاتی را علیه کشور ما آغاز کردند.« این 
در حالیست که آژانس پس از بارها رفت و آمد به تهران و 
گفتگوهای مکرر مرتب اعالم کرده است رژیم ایران با این 

نهاد بین املللی همکاری منی کند.
لورا هولگیت مناینده آمریکا در نشست شورای حکام در 
بیانیه ای از اقدامات جمهوری اسالمی عمیقاً ابراز نگرانی کرد 
و هشدار داد »آژانس منی تواند تضمین کند برنامه هسته ای 
ایران منحرصاً صلح آمیز است.« این هامن موضعی است که 

رافائل گروسی مدیر آژانس نیز به دلیل مسئولیت سنگینی 
که بر عهده اوست، چندین بار اعالم کرده است.

که  کرد  تأکید  آمریکا در شورای حکام همچنین  مناینده 
جمهوری اسالمی ایران باید بدون تاخیر به آژانس امتی اجازه 
جهت  که  راست آزمایی هایی  برای  را  فعالیت های  تا  دهد 
است،  الزم  تهران  امتی  برنامه  بودن  صلح آمیز  از  اطمینان 

انجام دهد.
مقامات جمهوری اسالمی اما بجای همکاری شفاف و روشن 
با آژانس، تقصیر را به گردن دیگران  می اندازند. از جمله 
محمد رضا غائبی رسپرست منایندگی دائم جمهوری اسالمی 
»استناد  گفته  وین  در  مستقر  بین املللی  سازمان های  در 
آژانس به اطالعات نامعترب رژیم ارسائیل همکاری های ایران 
با این نهاد را تحت الشعاع قرار داده است.« منظور وی از 
»اطالعات نامعترب« هامن اسناد و مدارک محرمانه ای هستند 
قرار  آژانس  اختیار  در  و  ربود  تهران  از  را  آنها  موساد  که 
دارد و اخیرا نیز نفتالی بنت نخست وزیر ارسائیل اعالم کرد 
که بخش هایی از آن در اینرتنت منترش شده و در دسرتس 

همگان قرار دارد.
به فعالیت های هسته ای  اما در حالی  جمهوری اسالمی 
خود در متام سال های گذشته از جمله پس از توافق موسوم 
به برجام و همچنین پس از خروج آمریکا از برجام و نیز 
که  است  داده  ادامه  بایدن  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس 
بردن  باال  جز  معنایی  هیچ  جدید  سانرتیفیوژهای  نصب 
میزان غنی سازی اورانیوم ندارد! اقدامی که با هیچ استداللی 

منی توان آن را به مصارف صلح آمیز ربط داد.
از همین رو هم برخی سیاستمداران و تحلیلگران معتقدند 
جمهوری اسالمی برای غنی سازی ۹۰درصدی اورانیوم تالش 
می کند و مقامات آن حتی به رصاحت گفته اند که از آغاز 
به دنبال ساخنت مبب امتی بوده اند و برای آن سیستم درست 
کرده اند! این موضوعی است که کشورهای منطقه به ویژه 
ارسائیل و عربستان سعودی منی پذیرند و در صورت امتی 
شدن ایران، مسابقه تسلیحاتی خطرناکی در خاورمیانه شکل 

خواهد گرفت، البته اگر که تا کنون آغاز نشده باشد!

سانرتیفیوژهای نسل جدید برای افزایش غنای اورانیوم در تأسیسات نطنز فعال شده است
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ایران  مردم  اعرتاضات  مورد  در  ==شام 
منی شنوید.  غربی  رسانه های  در  خربی 
پوشش خربی ایران در غرب همواره درباره 
خرب  اما  است!  بوده  هسته ای  مذاکرات 
دیگری هم در متام این سال ها وجود داشته 

است: اشتیاق مردم ایران به آزادی!
==در حالی که جنبش سبز در پای توافق 
امتی ۲۰۱۵ توسط پرزیدنت اوباما قربانی 
شد، امروز نیز تاریخ در حال تکرار است. 
جو بایدن در حال مذاکره درباره پیش نویس 
که  رسانه ها  از  بسیاری  و  است  برجام 
هم  باز  کردند  حامیت   ۲۰۱۵ برجام  از 
خواهان موفقیت او هستند و متایلی ندارند 
را  غربی  کشورهای  عمومی  افکار  توجه 
ایران  به مسئله ای مانند اعرتاضات داخلی 
بر  جلب کنند، چون ممکن است تالش ها 

رس این توافق را نقش بر آب کند!

مردمی  تظاهرات   – خودورکوفسکی  لن 
ضد رژیم جمهوری اسالمی دوباره در رسارس 
ایران در حال گسرتش است. این اعرتاضات 
یک  که  گرفته  شکل  دوباره  آن  از  پس 
ساختامن ده طبقه در آبادان واقع در جنوب 

غربی ایران فرو ریخت.
ایرانی ها مرگ بیش از ۳۰ شهروند در این 
مدیریت  سوء  و  فساد  از  ناشی  را  حادثه 
رژیم حاکم می دانند که ویژگی  همیشگی 
و شاخص حکومت جمهوری اسالمی بوده 

است.
اما شام در مورد این اعرتاضات خربی در 

اعرتاضات 
ایرانیان را 
بشنویم؛

 شنیدن صدای 
رژیم کافی 
است، حاال 
نوبت مردم 

است!
پوشش خربی  منی شنوید.  غربی  رسانه های 
مذاکرات  درباره  همواره  غرب  در  ایران 
هسته ای بوده است! حال آنکه خرب دیگری 
نیز همواره در متام این سال ها وجود داشته: 

اشتیاق مردم ایران به آزادی!

مردم ایران در مقابل رژیم ایران
جمهوری  نظام  ناکارآمدی  و  بی لیاقتی 
دامان  دوران ۴۳ ساله حیاتش،  در  اسالمی 
ایرانی را گرفته است. عدم پرداخت و  هر 
یا تعویق حقوق باعث اعرتاض کامیونداران، 
بسیاری  و  نفت  صنعت  کارگران  معلامن، 
دانشجویان  است.  شده  کارکنان  از  دیگر 
»عرص  محدودیت های  به  اعرتاض  برای 
برگزار  تجمعاتی  دانشگاه ها  در  حجری« 
تغییر  و طرح  احداث صدها سد  کرده اند. 
را  کشور  آبی  منابع  از  بسیاری  آب،  مسیر 
خشک و معیشت کشاورزان ایران را مختل 
کرده و آنها را از فرط تشنگی و ناامیدی به 

خیابان ها کشانده است.
شعله ور شدن آتش خشم مردمی هربار 
با احساسات ضد رژیم همراه بوده است. 
»خامنه ای  دیکتاتور«،  بر  »مرگ  شعارهای 
برو  »آخوند  کن«،  رها  مملکتو  کن،  حیا 
دروغ  همینجاست.  ما  »دشمن  و  گمشو« 
میگن آمریکاست!« نشان دهنده خشم مردم 
است.  انقالبی  حکومت  پوچ  وعده های  از 
وحشیانه ای  طرز  به  اعرتاضی  هر  البته  و 

رسکوب شده است.
 ۱۹۸۸ سال  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 

بیش از ۵۰۰۰ مخالف را قتل عام کرد. در 
سال۱۹۹۹، نسخه ایرانی »میدان تیان آمنن« 
با هفت کشته، ۲۰۰ زخمی و ۱۴۰۰ بازداشت 
اجرا و در سال ۲۰۰۹ ]۱۳۸۸[ »جنبش سبز« 
با مرگ بیش از ۱۰۰ نفر رسکوب شد. سپس 
]آبان  نوامرب ۲۰۱۹  در  روز  فاصله چند  در 
۹۸[ ۱۵۰۰ شهروند توسط نیروهای امنیتی 
رژیم به خاک و خون کشیده شدند. در میان 
نوجوان و حدود ۴۰۰  قربانیان حداقل ۱۷ 

زن دیده می شدند.
اکنون هزاران ایرانی دوباره به خیابان ها 
آمده  و جان خود را به خطر انداخته اند. اما 
اگر کسی از این اعرتاضات خربدار نشود چه 

دستاوردی خواهد داشت؟!

سکوت رسانه ها در قبال اعرتاضات ایران
جمهوری اسالمی ایران همواره به عنوان 
در  برش  حقوق  ناقضان  بزرگرتین  از  یکی 
حال،  این  با  است.  شده  معرفی  جهان 
در  ندرت  به  ایران  در  خونین  اعرتاضات 

رسانه های غربی گزارش می شود.
احتامالً نام وکیل روسی آلکسی ناوالنی را 
شنیده اید که توسط پوتین مسموم و زندانی 
شد، اما آیا نام نرسین ستوده، وکیل ایرانی 
را شنیده اید که به دلیل دفاع از زنان معرتض 
به قوانین حجاب اجباری جمهوری اسالمی 
به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ رضبه شالق محکوم 

شده است؟
قتل جامل خاشقجی روزنامه نگار سعودی 
ماه ها در صدر اخبار بود. اما نه از ربودن 

در  ایرانی  روزنامه نگار  زم  روح هللا  قتل  و 
اخبار چیزی شنیده شد، نه درباره شکنجه 
و  ایرانی  کشتی گیر  افکاری  نوید  اعدام  و 
از دستگیری و مرگ کاووس سیدامامی  نه 

کارشناس و فعال محیط زیست خربی بود.
حسین رونقی وبالگ نویس شناخته شده 
ایرانی که از آزادی بیان از جمله در اینرتنت 
دفاع می کند، بقدری از این واقعیت جان به 
لب شد که آزادی خود را به خطر انداخت 
محکوم  را  غربی  رسانه های  رفتار  این  تا 
رها  تنها  را  ایران  »مردم  آنها  که  چرا  کند 
کرده اند«. رونقی نوشت: ما در ایران تا حد 
ویدئوهای  و  اعرتاض  بلند  با صدای  امکان 
می کنیم،  منترش  مجازی  فضای  در  را  خود 
اما واقعیت در بیشرت گزارش های رسانه های 

غربی منعکس منی شود.

در  بی پناه  و  رسکوب شده  ایرانیان  چرا 
غرب نادیده گرفته می شوند؟

نادیده  این  دالیل  از  یکی  است  ممکن 
گرفته شدن فضای رسکوب  توسط جمهوری 
سازمان  باشد.  خربنگاران  برای  اسالمی 
گزارشگران بدون مرز )RSF( ایران را یکی 
آزادی  برای  جهان  نامطلوب  کشور  ده  از 
انتقادی  گزارش های  می داند.  مطبوعات 
درباره حکومت ایران از داخل کشور تقریباً 
دو  شمشیر  وضعیت  این  است.  غیرممکن 

لبه ای است که       
انتشار حقیقت را به خطر می اندازد و نه 

تنها باعث پوشش خربی مطابق میل رژیم 

اعرتاضات شبانه مردم آبادان؛ ۴ خرداد ۱۴۰۱



             مذهبی می شود، بلکه پوشش 
بیشرت  واقعیت  از  دور  و  انتقاد  قابل 
دولت های غربی را که به آزادی مطبوعات 

احرتام می گذارند نیز در پی دارد.
مربوط  مواضع  دیگر،  احتاملی  دلیل 
غربی  رسانه های  در  هسته ای  توافق  به 
بی طرف  ظاهراً  نرشیات  از  بسیاری  است. 
سیاست خارجی دولت اوباما را در پیشربد 
به  موسوم  مشرتک«  اقدام  جامع  »برنامه 
معاون  رودز  بن  حتی  ستوده اند.  »برجام« 
مشاور امنیت ملی دولت وقت آمریکا نیز 
در ارتباط با »اتاق پژواک«]۱[ رسانه ها که 
و  حذف  را  مخالف  و  انتقادی  موضع  هر 
سانسور می کردند به الف زدن پرداخت. اما 
قربانی  قیمت  به  فاوستی]۲[  معامله  این 
پرزیدنت  دست  به  سبز«  »جنبش  شدن 
اوباما در مسلخ توافق با رژیم ایران متام شد.
امروز نیز تاریخ در حال تکرار است. در 
حالی که پرزیدنت جو بایدن در حال مذاکره 
از  بسیاری  است،  برجام  پیش نویس  درباره 
رسانه ها که از برجام ۲۰۱۵ حامیت کردند 
باز هم خواهان موفقیت او هستند و متایلی 
ندارند توجه افکار عمومی کشورهای غربی 
را به مسئله ای مانند اعرتاضات داخلی ایران 
جلب کنند، چون ممکن است تالش ها بر رس 

این توافق را نقش بر آب کند!
حسین رونقی وبالگ نویس ایرانی در پی 
انتشار اولین مطلب خود بازداشت شد. وی 
پس از گذراندن مدتی در زندان دوباره در 
مطلبی کشورهای غربی را خطاب قرار داد 
و نوشت: »این پیام ما از داخل ایران است: 
تسلیم  نکنید،  ثرومتند  را  ما  شکنجه گران 
کسانی که ما را به اسارت گرفته اند نشوید. 
شام هم امنیت ملی خود را قربانی می کنید 
و هم به مردم ایران خیانت می کنید. وقتی 
رژیم در جریان اعرتاضات اینرتنت را قطع 
به قتل  تاریکی  را در حجاب  ما  می کند و 

می رساند، ساکت ننشینید!«

زیرنویس:

]۱[ »اتاق پژواک« در فعالیت رسانه ای 
کنایه است به خربرسانی های سازمانیافته 
و هدفمند که در آن خربها و رویدادهایی 
که خالف آنها هستند یا حذف و یا بسیار 
کم و برای خالی نبودن عریضه پوشش 

داده می شوند.
با  ارتباط  در  فاوستی«  »معامله   ]۲[
داستان معروف »دکرت فاوست« است که 
برای منافع مادی، روح خود را به شیطان 
فروخت. این عبارت به معنی معامالت 
است. وجدان  از  دور  و  غیراخالقی 

*منبع: ایران اینرتنشنال انگلیسی
معاون  خودورکوفسکی  لن  *نویسنده: 
دولت  در  آمریکا  خارجه  وزارت  پیشین 
دونالد ترامپ و مشاور ارشد مناینده ویژه 

ایاالت متحده آمریکا در امور ایران

صفحه17شماره1831
 جمعه 1۰ تا پنجشنبه 16 ژوئن ۲۰۲۲

== این رسقت بزرگ نیمه شب پنجشنبه 
همزمان  و  خرداد  ساعات ۱۳  نخستین  در 
 ۱۴( خمینی  روح الله  ساملرگ  تعطیالت  با 
خرداد( رهرب انقالب ۵۷ و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و سالگرد غائله اش در ۱۵ خرداد ۴۲ 
اتفاق افتاد. سارقان از نخستین روز تعطیلی 
استفاده کردند تا کارکنان بانک و پلیس دیرتر 

از رسقت با خرب شوند.

ده ها عدد از صندوق امانات شعبه ممتاز 
بانک ملی در خیابان »انقالب« تهران مورد 
رسقت قرار گرفت. سارقان محتویات دست کم 
دوربین های  و  کرده  خالی  را  ۱۶۸ صندوق 
مدار بسته و حافظه آنها را نیز با خود برده اند 
و تا کنون پلیس نتوانسته به تعداد دزدان و 

چگونگی این رسقت دست پیدا کند.
پنجشنبه  نیمه شب  بزرگ  رسقت  این 
همزمان  و  خرداد   ۱۳ ساعات  نخستین  در 
 ۱۴( خمینی  روح هللا  ساملرگ  تعطیالت  با 
خرداد( رهرب انقالب ۵۷ و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی و سالگرد غائله اش در ۱۵ خرداد ۴۲ 
اتفاق افتاد. سارقان از نخستین روز تعطیلی 
استفاده کردند تا کارکنان بانک و پلیس دیرتر 
از رسقت با خرب شوند. آنها با ورود به شعبه 
ممتاز بانک ملی روبروی دانشگاه تهران به 
حدود ۲۵۰ صندوق امانات این شعبه دستربد 
زده و محتوای ۱۶۸ صندوق را با خود برده  اند.
خربگزاری صداوسیامی حکومت اعالم کرد 
دزدان با نفوذ از ساختامن کناری وارد فضای 
صندوق امانات بانک شده و بدون آنکه ردی 
 ۲۵۰ محتویات  با  بگذارند،  برجای  خود  از 
صندوق که امانات مردم نزد بانک ملی ایران 

بوده از محل خارج شده اند.
روابط عمومی بانک ملی این خرب را تأیید و 
اعالم کرده بانک از محتویات داخل صندوق 
امانات مطلع نبوده بنابراین منی تواند درباره 
حجم یا عدد و رقم این رسقت اظهار نظر کند.
تأخیر، در  با دو روز  اما  ایران  بانک ملی 
کرده  منترش  سه شنبه  امروز  که  اطالعیه ای 
تعداد صندوق های مورد دستربد قرار گرفته را 
۱۶۸ عدد عنوان کرده است. این در حالیست 
که بانک ملی روز دوشنبه و همزمان با انتشار 
خربهایی درباره رسقت از صندوق امانات این 
بانک، اشتباه بودن آمارهای ارائه شده از سوی 

صداوسیامی دولتی را اعالم نکرد!
امروز  که  ملی  بانک  جدید  اطالعیه   در 
منترش شده آمده تعداد دقیق صندوق های 
اجاره ای آسیب دیده در حادثه  شعبه دانشگاه 
دیگر  و  است  صندوق   ۱۶۸ ملی  بانک 
آسیب  شعبه  این  در  امانات  صندوق های 

ندیده است.
در گزارش دیگری که ساعتی پیش در بعد از 

رسقت در آرامش کامل؛ ۱۶۸ صندوق امانات بانک ملی »انقالب«
 در تعطیالت »ارتحال و غائله امام« خالی شد!

ظهر سه شنبه از سوی خربگزاری فارس منترش 
صندوق   ۲۵۰ قفل  »سارقان  که  آمده  شده 
اما فقط محتویات  را تخریب کرده  امانات 

۱۶۹ صندوق را رسقت کرده اند.«
خربگزاری فارس گزارش داده که »رسقت در 
پنجشنبه شب و در ساعات بامدادی روز ۱۳ 
خرداد به وقوع پیوسته و سارقان از طریق 
درب پشت ساختامن که در داخل پارکینگ 
داخلی وجود دارد با تخریب و بریدن قفل 
وارد ساختامن شده و بعد از برش دادن در 
گاو صندوقی بزرگ و بر هم زدن رمز آن به 

محوطه صندوق امانات بانک وارد شده اند.«
در ادامه این گزارش آمده که سارقان بعد 
از رسقت از درب پشتی بانک که در داخل 
پارکینگ قراردارد و قفلش را شکسته بودند 
خارج شده و دوباره بر روی آن در »قفل« 
زده و در نهایت از پارکینگ خارج شدند. تازه 
بعد  خرداد،  شانزدهم  دوشنبه  گذشته،  روز 
از سه روز  بانک پس  به  کارمندان  از ورود 
شد. داده  اطالع  پلیس  به  تعطیلی، رسقت 
بانک  محیط  با  سارقان  می گوید  پلیس 
دستگاه  که  بطوری  داشته اند  کامل  آشنایی 
ضبط تصاویر از جمله دوربین ها و حافظه  
آنها را هم با خود برده اند به همین دلیل پلیس 
آگاهی و تحقیق نتوانسته به آمار و اطالعات 
دقیق این رسقت از جمله تعداد سارقان و 
یابد. دست  بانک  سامانه  به  آنها  نفوذ  راه 
در  طریق  از  سارقان  گزارش ها،  اساس  بر 
پشتی با تخریب و بریدن قفل وارد ساختامن 
گاوصندوقی  دِر  دادن  برش  از  بعد  و  شده 
محوطه  به  آن  رمز  زدن  هم  بر  و  بزرگ 

صندوق امانات بانک وارد شده اند.
همچنین سارقان با ورود به اتاق رِسور و 
مانیتورینگ، متام سیستم  دوربین های مراقبتی 
را مختل و حافظه ی آنها را جمع آوری کرده اند.
سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل 
پلیس متصل  به سامانه  بانک و هم  رئیس 

باشد، فقط به موبایل رئیس بانک متصل بوده  
و این رسقت به موبایل رئیس بانک پیامک 
در  سامانه  این  که  آنجا  از  اما  است!  شده 
گذشته بارها به اشتباه هشدار می داده، رئیس 
بانک به این پیامک اعتنایی نکرد و فکر کرد 

مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است.
رئیس پلیس آگاهی تهران هم گفته چند نفر 
از کارکنان بانک در بررسی های  اولیه در این 
حادثه قصور و سهل انگاری داشته اند که تحت 
نظر هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
کنون  تا  ایسنا،  گزارش  به  دیگر  سوی  از 

مشخص نشده که میزان خسارت وارد شده 
زیرا  بوده  چقدر  اجاره ای  صندوق های  به 
صاحبان  فقط  ملی،  بانک  اعالم  اساس  بر 
صندوق ها از محتوا و ارزش آنها مطلع هستند 
متاس  صندوق ها  این  صاحبان  با  بانک  که 
گرفته و آنها را به بانک فراخوانده است تا 

جزئیات این صندوق ها را اعالم کنند.
خربگزاری ایسنا افزوده »اینکه صندوق های 
اجاره ای این شعبه از بانک ملی تحت پوشش 
بیمه قرار داشته یا خیر، مشخص نیست که 
در پی رسقت رخ داده، مسئولیت پرداخت 
بر  صندوق ها  صاحبان  به  وارده  خسارات 

عهده بانک است یا بیمه؟«
این در حالیست که روابط عمومی بانک 
ملی ایران اعالم کرده که »با هامهنگی مقام 
جربان  به  نسبت  وقت  ارسع  در  و  قضایی 
صندوق های  از  مرسوقه  اموال  بهای  کامل 

اجاره ای اقدام صورت خواهد پذیرفت.«
از  انتشار خرب دزدی  در نخستین ساعات 
صندوق   ۱۰۰۰ که  شد  شایعه  ملی  بانک 
امانات این بانک مورد رسقت قرار گرفته اما 

تکذیب شد.
همچنین گفته شده که پلیس به تعدادی 
بازداشت  هم  نفر  چند  و  دارد  ظن  سوء 
شده اند اما هنوز هیچ رسنخی از سارقان به 

دست نیامده است.
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==نکته قابل توجه این است که گزارش آژانس اطالعات 
داخلی آملان تالش های رژیم ایران در سال ۲۰۲۱ را در بر 
اساس  بر  متحده  ایاالت  که  زمانی  درست  یعنی  می گیرد 
جهان  قدرت های  دیگر  و  بایدن  دولت  سیاست های 
رژیم  زمامداران  تا  کردند  ارائه  تهران  به  بزرگی  امتیازات 
اسالمی در ایران را قانع کنند که برنامه تسلیحات امتی  خود 

را متوقف کند!
==پروفسور ماتیو کرونیگ از دانشگاه جرج تاون:  رژیم 
»ایران چند هفته  تا دستیابی به مبب اتم فاصله دارد. ما باید 
اقدامی انجام دهیم وگرنه ایران برای همیشه به یک قدرت 

هسته ای تبدیل خواهد شد.«
==اداره تحقیقات گمرک آملان )ZKA( تحقیقاتی را علیه 
در  »نورِدرشتت«  شهر  در  ایرانی تبار  آملانی  شهروند  یک 
حوالی هامبورگ به ظن نقض قانون تجارت خارجی در سه 
پرونده تجاری آغاز کرد. گفته می شود وی در تهیه تجهیزات 
موشکی  و  هسته ای  برنامه های  به  مربوط  آزمایشگاهی 

ایران دست داشته است.

آژانس اطالعات داخلی آملان ۸ ژوئن )۱۸ خرداد( در گزارشی 
۳۶۸ صفحه ای اعالم کرد که جمهوری اسالمی »بطور قابل 
فناوری های  به  دستیابی  برای  را  خود  تالش های  توجهی« 

هسته ای غیرقانونی تشدید کرده است.
داخلی  اطالعاتی  سازمان های  نیوز«  »فاکس  گزارش  به 
تالش های  در  را  توجهی  قابل  افزایش  توانستند  آملان 
مرتبط با تکمیل چرخه برنامه هسته ای اش شناسایی کنند.
در این گزارش که در ارتباط با تهدیدات امنیتی علیه کشور 
آملان تهیه شده آمده است »جمهوری اسالمی تنها چندین 
سالح  اولین  ساخت  برای  الزم  مواد  به  دستیابی  با  هفته 

هسته  ای فاصله دارد.«
 )ZKA( آملان  گمرک  تحقیقات  اداره  ارتباط  همین  در 
شهر  در  ایرانی تبار  آملانی  شهروند  یک  علیه  را  تحقیقاتی 
»نورِدرشتت« حوالی هامبورگ به ظن نقض قانون تجارت 
خارجی در سه پرونده تجاری آغاز کرد. گفته می شود وی در 

آژانس اطالعات داخلی آملان: 

فعالیت جمهوری اسالمی در سال ۲۰۲۱ نیز برای دستیابی
به فناوری تسلیحات امتی و موشکی تشدید شد

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به برنامه های هسته ای 
و موشکی ایران دست داشته است.«

در این سند اطالعاتی همچنین تأکید شده است که تهران 
»یکی از بزرگرتین برنامه های موشکی خاورمیانه« را دنبال 
می کند. رژیم ایران متهم است که به شبه نظامیان از جمله 
شورشیان حوثی در یمن، فناوری موشکی و پهپادی ارسال 
می کند که برای امارات متحده عربی و عربستان سعودی 

تهدیدی جدی به شامر می رود.
این گزارش می افزاید که »برنامه موشکی بلندپروازانه رژیم 
ایران مشمول مفاد برجام منی شود… اما  جمهوری اسالمی 
برنامه های  توسعه  از  پشتیبانی  به  مربوط  فعالیت های 

موشکی خود را نیز در آملان افزایش داده است.«
پروفسور ماتیو کرونیگ از دانشگاه جرج تاون تأیید می کند 
فناوری  به  دستیابی  برای  آملان  در  ایران  »تالش های  که 

هسته ای می تواند بر اساس مؤلفه های تسلیحاتی باشد.«
او با اشاره به فعالیت های امتی کره شاملی گفت که رژیم 
»ایران چند هفته  تا دستیابی به مبب اتم فاصله دارد. ما باید 
اقدامی انجام دهیم وگرنه ایران برای همیشه به یک قدرت 

هسته ای تبدیل خواهد شد.«
کرونیگ خاطرنشان کرد: »رویکرد بین املللی برای بازگرداندن 
ایران به برجام شکست خورده است.« وی هشدار داد که 
رژیم ایران »قابلیت موشکی و توان غنی سازی« دارد و گام 

بعدی آن ساخنت مبب اتم است.
نکته قابل توجه این است که گزارش آژانس اطالعات داخلی 
آملان تالش های رژیم ایران در سال ۲۰۲۱ را در بر می گیرد 
یعنی درست زمانی که ایاالت متحده بر اساس سیاست های 
دولت بایدن و دیگر قدرت های جهان امتیازات بزرگی به 
تهران ارائه کردند تا زمامداران رژیم اسالمی در ایران را قانع 

کنند که برنامه تسلیحات امتی  خود را متوقف کند!
دفرت »حفاظت از قانون اساسی« در ایالت بایرن آملان پیش 
از این در اردیبهشت ۱۴۰۰ گزارش داده بود که رژیم ایران از 
سال ۲۰۲۰ به دنبال تولید و ساخت تسلیحات کشتار جمعی 

است و احتامالً همچنان آن را ادامه می دهد.

تصویر ماهواره ای تأسیسات امتی نطنز مربوط به ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ که توسط رشکت »پالنت البز/ Planet Labs« تهیه شده است

ابراز  با  اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر  اوجی  ==جواد 
خرسندی و تشکر از اینکه به جشن روز ملی روسیه دعوت 
شده با تأکید بر لزوم تقویت روابط تهران و مسکو گفت، 
»ظرف یک سال و نیم آینده و با برنامه ریزی که در دستور 
روابط  در  سال  در  دالر  میلیارد   ۴۰ سقف  به  داریم  کار 

تجاری ایران و روسیه برسیم«.
برای سفیر  ایران فروشانه  دلربی های  این  از  ==وی پس 
حوزه  در  خارجی  رسمایه گذاری  از  اینکه  بیان  با  روسیه، 
نفت و گاز  استقبال می کنیم عنوان کرد، »ایران را تحریم 
را  رسمایه گذاران  جذب  برای  کامل  آمادگی  لذا  کرده اند، 
داریم!« وزیر نفت جمهوری اسالمی گویا منی داند به دلیل 
همین تحریم ها کسی از جمله روس ها هیچ عالقه ای برای 

رسمایه گذاری در ایران ندارند!
==برخی حضور مقامات جمهوری اسالمی در این مراسم 
را »نوکری برای ارباب« خواندند. در سنوات گذشته عباس 
عراقچی معاون وزیر خارجه یا شامری از منایندگان مجلس 
شورای اسالمی در این مراسم رشکت می کردند اما حضور در 
سطح وزیر در این مراسم سفارت روسیه سابقه نداشته است.

به مناسبت »روز ملی روسیه« وزیر نفت جمهوری اسالمی 
به همراه شامری از رسداران سپاه پاسداران اتقالب اسالمی و 
امرای ارتش سه شنبه ۱۷ خرداد در سفارت روسیه در تهران 

به خط شدند.
اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر  اوجی  جواد  خطابه خوانی 
در کنار لوان جاگاریان سفیر روسیه که دست پشت کمر 
که  ارتشی هایی  و  پاسدارها  و  می زند  پوزخند  و  ایستاده 
ادای احرتام کنند، ذلت متام عیار  به وی  تا  به صف شدند 

جمهوری اسالمی در برابر مسکو را به تصویر می کشد.
جواد اوجی با ابراز خرسندی و تشکر از اینکه به جشن 
روز ملی روسیه دعوت شده با تأکید بر لزوم تقویت روابط 

تهران و مسکو گفت، »ظرف یک سال و نیم آینده و با    
برنامه ریزی که در دستور کار داریم به سقف ۴۰ میلیارد 

»نوکری برای ارباب« و 

دلربی های ایران فروشانه ی 

وزیر نفت و چند پاسدار 

و ارتشی  جمهوری اسالمی 

برای روسیه

وزیر نفت جمهوری اسالمی در کنار سفیر روسیه در تهران



حرکت  یک  کذایی،  اسناد  این  ندارد؛  وجود  هم  نشده ای 
سیاسی برای تداوم فشار حداکرثی است.«

و  کرده  مذاکره  ماه ها  »ایران  کرد:  عنوان  همچنین  او 
توافق متام شده و مورد تحریم ها گفتگو شده است،  منت 
با عملیات تروریستی و تخریبی  اکنون رژیم صهیونیستی 
و با زیاده  گویی و یاوه گویی کشور را تهدید می کنند که اگر 
دیپلامسی برنامه هسته ای ایران را متوقف نکنید ما متوقف 

می کنیم! مگر قانون جنگل است؟!«
مشخص نیست دو دوربین نظارتی آژانس که جمهوری 
اسالمی آن را خاموش کرده مربوط به کدام تأسیسات بوده 

است.
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
بین املللی  آژانس  با  ایران  اینکه »رفتار  به  اشاره  با  اسالمی 
انرژی  بین املللی  »آژانس  گفته  می کند«  تغییر  امتی  انرژی 
امتی از همکاری ایران سوء استفاده کرده است و رضوریست 
کند.« تغییر  آژانس  مقابل  در  ما  رفتار  پس  این  از  که 
رافائل  اخیر  گزارش  اسالمی  شورای  مجلس  مناینده  این 
گروسی در مورد عدم همکاری جمهوری اسالمی با آژانس 
را »سیاسی« و »تحت فشار البی صهیونیست ها« خوانده 

است.
بیانیه سه کشور اروپایی  مالکی همچنین در واکنش به 
قطعنامه  صدور  برای  حکام  شورای  نشست  در  آمریکا  و 
اگر  است،  مسلم  که  »آنچه  گفت:  اسالمی  علیه جمهوری 
قطعاً  شود  صادر  اسالمی  جمهوری  علیه  هم  قطعنامه ای 
ماهیت آن با گذشته متفاوت خواهد بود چون ایران در چند 
سال اخیر نهایت همکاری را با آژانس بین املللی انرژی امتی 
داشته است بطوری که آمریکایی ها در مقاطعی اعالم کردند 

که ایران با آژانس همکاری خوبی داشته است.«
گفته شد روز چهارشنبه  ۸ ژوئن شورای حکام آژانس در 
مورد صدور قطعنامه علیه جمهوری اسالمی تصمیم گیری 
این  نتیجه  این گزارش در مورد  تنظیم  تا زمان  اما  می کند 

نشست گزارشی منترش نشده است.
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==سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی اعالم کرد فعالیت 
دو دوربین نظارتی بر »دستگاه اندازه گیری برخط سطح غنا 

OLEM« قطع شده است.
جمهوری  امتی  انرژی  سازمان  رئیس  اسالمی  ==محمد 
فعالیت  ایران هیچ  اسالمی  ادعا کرده »جمهوری  اسالمی 
هسته ای پنهان و نانوشته ای ندارد و هیچ سایت و فعالیت 
کذایی، یک  اسناد  این  ندارد؛  نشده ای هم وجود  معرفی 

حرکت سیاسی برای تداوم فشار حداکرثی است«.
==فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی گزارش اخیر رافائل گروسی در مورد عدم 
همکاری جمهوری اسالمی با آژانس را »سیاسی« و »تحت 

فشار البی صهیونیست ها« خوانده است.

که  بیانیه ای  در  اسالمی  جمهوری  امتی  انرژی  سازمان 
چهارشنبه ۱۸ خرداد صادر شد از قطع فعالیت دو  دوربین  

در یکی از مراکز هسته ای در ایران خرب داد.
»دستگاه  بر  دوربین ها  آمده  بیانیه  این  در  که  آنطور 

اندازه گیری برخط سطح غنا OLEM« نظارت داشتند.
کرده  اعالم  اسالمی  جمهوری  امتی  انرژی  سازمان 

باشد  داشته  نظر  در  اینکه  بدون  آژانس  »متأسفانه 
همکاری ها ناشی از ُحسن  نیت ایران است نه تنها قدردان 
ایران  را وظیفه  آن  نوعی  به   بلکه  نبوده  این همکاری ها 
نیز تلقی کرده است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد از 
امروز فعالیت  دوربین های فرا پادمانی دستگاه اندازه گیری 
که  آژانس قطع شود  فلومرت  و    OLEM غنا برخط سطح 

دستور آن به مسئولین مربوطه داده شده است.«
در این بیانیه تأکید شده همچنان بیش از ۸۰ درصد از 
دوربین های موجود آژانس دوربین های پادمانی هستند که 

مانند گذشته فعالیت آنها ادامه خواهد یافت.
محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی امتی جمهوری اسالمی 
ادعا کرده »جمهوری اسالمی ایران هیچ فعالیت هسته ای 
پنهان و نانوشته ای ندارد و هیچ سایت و فعالیت معرفی 

قطع فعالیت دو دوربین نظارتی در یکی از تأسیسات امتی در ایران؛

 تهدید مقامات جمهوری اسالمی به »تغییر رفتار« با آژانس!

دوربین های نظارتی آژانس

                                                      دالر در سال در روابط تجاری ایران و روسیه برسیم.«
وی با تاکید بر اینکه اجرای پروژه همکاری بانکی روسیه، 
چین و ایران، در آینده ای نزدیک به سلطه دالر خامته خواهد 
داد به خیال پردازی خود چنین ادامه داد و گفت، »این موارد 
موازنه  تغییر  و  روسیه  و  ایران  ظرفیت های  نشان دهنده 

قدرت است.«
جواد اوجی در ادامه افزود، »جمهوری اسالمی با ذخایر 
نفت و گاز رتبه اول را در جهان دارد. ما امروز بیش از یک 
میلیارد مرتمکعب ظرفیت تولید گاز و چهار میلیون بشکه 
ظرفیت تولید نفت داریم و طی برنامه هشت ساله برای 

افزایش تولید نفت و گاز کشور برنامه ریزی کردیم.«
وی پس از این دلربی های ایران فروشانه برای سفیر روسیه، 
با بیان اینکه از رسمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز  
استقبال می کنیم عنوان کرد، »ایران را تحریم کرده اند، لذا 
وزیر  داریم!«  را  رسمایه گذاران  جذب  برای  کامل  آمادگی 
نفت جمهوری اسالمی گویا منی داند به دلیل همین تحریم ها 
کسی از جمله روس ها هیچ عالقه ای برای رسمایه گذاری در 

ایران ندارند!
برخی کاربران در توییرت حضور مقامات جمهوری اسالمی 
در سفارت روسیه را »تهوع آور« و »مایه رشمساری« خواندند 
و گفتند این وضع کامالً تأیید می کند که جمهوری اسالمی 
ایران را به مستعمره روسیه تبدیل کرده است. اما خربگزاری 
فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گزارشی 
این قبیل انتقادات را به »جریان غربگرا« نسبت داده و گفته 
از جمله در دولت  ارشد دولت ها  نیز مقامات  در گذشته 

حسن روحانی در این مراسم رشکت می کردند.
قابل توجه اینکه، وزیر نفت جمهوری اسالمی در حالی 
برای خوشایند روس ها خطابه خوانی کرد که در هفته های 
اخیر روسیه نفت ارزان را پایین تر از نفت ایران در بازارهای 
آسیایی به فروش می رساند و همین مسئله سبب شد که 

نفت خام ایران بدون مشرتی مباند.
مراسم  این  در  اسالمی  جمهوری  مقامات  حضور  برخی 
را »نوکری برای ارباب« خواندند. در سنوات گذشته عباس 
عراقچی معاون وزیر خارجه یا شامری از منایندگان مجلس 
شورای اسالمی در این مراسم رشکت کرده بودند اما حضور در 
سطح وزیر در این مراسم سفارت روسیه سابقه نداشته است.
امنیتی  پیشین کمیسیون  حشمت هللا فالحت پیشه رئیس 
ملی مجلس شورای اسالمی در بهمن ۱۳۹۷  در انتقاد به 
مقرّهای  به  ارسائیل  حمالت  جریان  در  بود  گفته  روسیه 
از  را  خود  پدافندی  سیستم های  روس ها  سوریه  در  سپاه 
کرد  تاکید  مصاحبه  چند  در  همچنین  او  می اندازند.  کار 

جمهوری اسالمی به خصوص در مسائل نفتی بازیچه دست 
روس ها شده و باید در سیاست خود تجدید نظر کند. خود 
ثابت مراسم سفارت در روز ملی  پای  پیشرت  فالحت پیشه 
این مهامنی  به  دیگر  اظهارات  این  از  بعد  اما  بود  روسیه 

دعوت نشد.

صف کشیدن پاسدارها و ارتشی ها برای عرض ادب به سفیر روسیه
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در  جمهوریخواه  قانونگذار  ==سه 
کمیته های روابط خارجی و نیروهای مسلح 
مجلس منایندگان آمریکا خواستار اطالعاتی 
با  مقابله  برای  متا  اقدامات رشکت  درباره 
اسالمی  جمهوری  حامیان  و  عوامل  نفوذ 

ایران در این رشکت شده اند.
==جیم بنکس، کلودیا تنی و جو ویلسون 
چه  بر  متا  رشکت  که  بدانند  می خواهند 
مبنایی این اکانت ها را حذف و یا سانسور 
نفوذ عوامل  اقدامات تحت  این  آیا  کرده! 

جمهوری اسالمی انجام شده یا نه!
==کامران خوانساری نیا مدیر سیاست گذاری 
ایران«  در  دموکراسی  برای  ملی  »اتحادیه 
)نوفدی( می گوید شبکه های اجتامعی برای 
جنبش اعرتاضی در ایران نقش بسیار حیاتی  

دارند.
==خوانساری نیا گفت: »معرتضان در ایران 
در چند جبهه می جنگند: قبل از هر چیز 
خیابان ها  در  رژیم  اوباش  و  اراذل  علیه 
آنان شلیک  که گلوله های جنگی به سوی 
سکوت  علیه  آنها  دیگر  جنگ  می کنند؛ 
اصلی  جریان  رسانه های  و  جهانی  جامعه 

است«.
سال های  در  که  حساب هایی  از  ==یکی 
سوی  از  مرتب  آن  پست های  اخیر 
اینستاگرام حذف می شد و چندین بار نیز 
لندن  کیهان  اکانت  شد،  خارج  دسرتس  از 
افشاگری  جهت  لندن  کیهان  تالش  است. 
در این زمینه که با گزارش »واشنگنت فری 
برگرداندن  برای  یافته  بازتاب  نیز  بیکن« 
حساب های خود در اینستاگرام و همچنین 
این  مسئوالن  و  مدیران  کردن  پاسخگو 

پلتفرم بین املللی ادامه دارد.

پایگاه خربی »واشنگنت فری بیکن« ۷ ژوئن 
)۱۷ خرداد( گزارش داد شامری از منایندگان 
اقدام  بررسی دالیل  در حال  آمریکا  کنگره 
رشکت »متا« در سانسور حامیان دموکراسی 
و  مخالفان جمهوری اسالمی در اینستاگرام 
همزمان با موج تازه اعرتاضات ضدحکومتی 

در ایران هستند.
بر حذف  مبنی  انتشار گزارش هایی  پی  در 
و سانسور حساب هایی مرتبط با رسانه های 
ضدحکومتی ایرانی و فعاالن مخالف رژیم، 
کمیته های  در  قانونگذار جمهوریخواه  سه 
مجلس  مسلح  نیروهای  و  خارجی  روابط 
اطالعاتی درباره  آمریکا خواستار  منایندگان 
اقدامات رشکت »متا« برای مقابله با نفوذ 
عوامل و حامیان جمهوری اسالمی ایران در 

این رشکت هستند.
جیم بنکس، کلودیا تنی و جو ویلسون به 

کنگره آمریکا در مورد سانسور اکانت مخالفان حکومت ایران توسط 
رشکت »متا« تحقیق می کند؛ تالش های کیهان لندن ادامه دارد

دنبال آن هستند تا متوجه شوند که رشکت 
حذف  را  اکانت ها  این  مبنایی  چه  بر  متا 
عوامل  نفوذ  تحت  آیا  و  کرده  سانسور  یا 

جمهوری اسالمی قرار گرفته یا نه.
این  بیکن«،  فری  »واشنگنت  گزارش  به 
تحقیقات از زمانی آغاز شد که اینستاگرام 
فعاالن  و  رسانه ها  از  شامری  اکانت 
ضدحکومتی را حذف و یا سانسور کرد. این 
حساب ها مواردی از نقض حقوق برش رژیم 
ایران را در جریان آخرین موج اعرتاضات به 

ادمین های  و  مدیران  می گذاشتند.  اشرتاک 
حساب های حذف یا سانسور شده می گویند 
اینستاگرام محتوایی را حذف کرده که در آن 
بطور مشخص نیروهای امنیتی رژیم ایران 
مردم را رسکوب می کنند یا به سمت آنها گاز 

اشک آور پرتاب می کنند.
ایران به ویژه وقتی مردم دست  حکومت 
اینرتنت  به  دسرتسی  می زنند  اعرتاض  به 
عمومی  از  تا  می کند  محدود  شدت  به  را 
شدن اطالعات جلوگیری کند. جیم بنکس و 
این تصور که رشکت  همکارانش می گویند 
تا  می کند  کمک  ایران  حکومت  به  »متا« 
کند،  سانسور  را  دست  این  از  محتواهایی 
»یک تهدید غیرقابل قبول در نقض حریم 

خصوصی، آزادی و امنیت ملی ما« است.
سیاست گذاری  مدیر  خوانساری نیا  کامران 
ایران«  در  دموکراسی  برای  ملی  »اتحادیه 
)نوفدی( می گوید شبکه های اجتامعی برای 
جنبش اعرتاضی در ایران نقش بسیار حیاتی  

دارند.
ایران  در  »معرتضان  گفت:  خوانساری نیا 

از هر چیز  قبل  در چند جبهه می جنگند: 
خیابان ها  در  رژیم  اوباش  و  اراذل  علیه 
شلیک  آنان  به سوی  گلوله های جنگی  که 
سکوت  علیه  آنها  دیگر  جنگ  می کنند؛ 
اصلی  جریان  رسانه های  و  جهانی  جامعه 
اجتامعی  رسانه های  جنگ،  این  در  است. 
یکی از معدود ابزارهای موجود آزادیخواهان 
توسط  تنها  نه  اکنون  است.  ایران  در 
بطور  یا  ممنوع  اسالمی محدود،  جمهوری 
رشکت هایی  بلکه  می شوند،  مسدود  کامل 

که ادعای ساخت فناوری هایی برای کمک 
نیز معرتضان  ارتباطات آزاد مردم دارند  به 
نفوذی  عوامل  ظاهراً  می کنند.  محدود  را 
نفوذ  این رشکت ها  در  دیکتاتور  رژیم های 
کرده  و به دنبال قطع ارتباط آن فناوری ها 
آزادیخواهانه  جنبش های  کردن  ساکت  و 

هستند.«
در حالی که فعاالن سیاسی و مدنی ایرانی 
مانند  اجتامعی  شبکه های  مدت هاست 
فیس بوک و اینستاگرام را به تقویت تبلیغات 
رژیم ایران متهم می کنند، آخرین گزارش ها 
نشان می دهد که این رشکت ممکن است 
نظارت بر محتوای خود را به عوامل رژیم 

واگذار کرده باشد.
اینستاگرام  همچنین گزارش شده است که 
نظارت بر محتوای خود را به یک رشکت به 

نام »تالس اینرتنشنال« واگذار کرده است.
بر اساس گزارشی که بی بی سی فارسی اخیراً 
کارمندان سابق رشکت  از  یکی  کرد  منترش 
گفته  آملان  در  مستقر  اینرتنشنال«  »تالس 
بود که »از طرف دستگاه امنیتی« جمهوری 

ازای  به  شد  پیشنهاد  او  به  ایران  اسالمی 
حذف پروفایل بعضی از خربنگاران و فعاالن 
سیاسی در اینستاگرام پنج تا ۱۰ هزار یورو 

دریافت کند.
بنکس و همکارانش در نامه خود به مارک 
و  فیس بوک  )که  متا  مدیرعامل  زاکربرگ 
دارد(  خود  زیرمجموعه  در  را  اینستاگرام 
می نویسند: »این گزارش دیدگاه بسیاری از 
مدافعان حقوق برش، فعاالن دموکراسی خواه 
و مخالفان را تأیید می کند که دیکتاتوری در 
تهران فعاالنه فضای رسانه های اجتامعی را 
دستکاری می کند. با این حال، نفوذ مستقیم 
بسیار  اینستاگرام،  داخلی  فرآیندهای  به 
بدتر از تحریم ها، ساخت ربات ها و دیگر 
دستکاری هایی است که سال هاست فعاالن 

دموکراسی خواه ایرانی را آزار می دهد.«
درخواست  »متا«  از  آمریکا  قانونگذاران 
اقداماتی که  کرده اند اطالعاتی را در مورد 
این رشکت برای بررسی ادعاهای طرح شده 

انجام می دهد به آنها ارائه دهد.
یکی از حساب هایی که در سال های اخیر 
اینستاگرام  سوی  از  مرتب  آن  پست های 
از دسرتس  نیز  بار  حذف می شد و چندین 
که  است  لندن  کیهان  اکانت  شد،  خارج 
از  بیش  با  آن  اصلی  اکانت   نیز  رسانجام 
۲۰۰هزار مخاطب در ۶ فوریه ۲۰۲۲ بدون 
هیچ توضیحی از دسرتس خارج شد و پس 
با  نیز  آن  پشتیبان  کوتاه حساب  مدتی  از 
بیش از ۱۴هزار دنبال کننده در ۲۲ ماه مه 

حذف شد!
در  که  مرشوحی  گزارش  در  لندن  کیهان 
همین زمینه به زبان های فارسی و انگلیسی 
منترش کرد، نوشت: »با توجه به فیلرتینگ 
در  اجتامعی  و شبکه های  اینرتنت  گسرتده 
مناسب  ارتباطی  پل  یک  اینستاگرام  ایران، 
میان رسانه هایی مانند کیهان لندن  با مردم 
است. از آنجا که اینستاگرام هنوز در ایران 
فیلرت نیست، بیشرتین مخاطبان کیهان لندن 
نیز از ایران هستند. از دسرتس خارج کردن 
در  اینستاگرام  توسط  لندن  کیهان  حساب  
»طرح  و  فیلرتینگ  اجرای  معنی  به  عمل 
صیانت« در خارج کشور است که جمهوری 
اسالمی با پولپاشی و نفوذ در رشکت هایی 
که خدماتی را برای پلتفرم های عظیم انجام 

می دهند می تواند پیش بربد.«
این  در  افشاگری  برای  لندن  کیهان  تالش 
زمینه که با گزارش »واشنگنت فری بیکن« نیز 
برگرداندن حساب های  یافته جهت  بازتاب 
پاسخگو  همچنین  و  اینستاگرام  در  خود 
پلتفرم  این  مسئوالن  و  مدیران  کردن 

بین املللی ادامه دارد.

kayhan.london



صفحه21شماره1831
 جمعه 1۰ تا پنجشنبه 16 ژوئن ۲۰۲۲

جمهوری  رهرب  خامنه ای  ==علی 
ساملرگ  در  دوپهلو  اظهاراتی  در  اسالمی 
عامالن  »باید  می گوید  خمینی  روح الله 
خرابکاری ها در قضیه آبادان و در قضایای 

دیگر نیز مجازات شوند.«
-در ایران کم نیستند ساختامن ها و مراکز 
تجاری و پاساژهایی که طبقات زیرین آن 
انقالب  پاسداران  سپاه  مخفی  انبارهای 

اسالمی و بسیج است.
==اینکه در شهرهای مختلف در رسارس 
بلند  ساختامن های  بعضی  بام  بر  کشور 
)ساختامن هایی که اصالً نظامی نیستند( 
آن  مهامت  و  است  مستقر  ضدهوایی 
نیز در هامن ساختامن  یا توپ  مسلسل 

انبار شده، موضوع پنهانی نیست!
==نهادهای امنیتی نظام و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی سابقه طوالنی در استفاده 
از ساختامن های مسکونی هم به عنوان 
امن«  »خانه های  هم  و  انسانی«  »سپر 
هنگام  که  دارد  تسلیحاتی  انبار  هم  و 
در دسرتس  بطور رسیع  اعرتاضات  وقوع 

نیروهای رسکوب قرار بگیرند.

شهرام سبزواری- حادثه وحشتناک و فجیع 
آبادان  در  مرتوپل  دوقلوی  ساختامن های 
نتیجه زد و بند رانت و رشوه در یک نظام 
سیستامتیک  فساد  به  آلوده  و  ناکارآمد 

است.
مختلف  جوانب  و  مرتوپل  ریزش  نحوه 
آن از دیدگاه امنیتی یک رویداد مشکوک 
و  عوامل  سوی  از  تناقض گویی  است. 
رسانه های حکومتی در مورد کشته شدن 
عادی  نیز  عبدالباقی  هلدینگ  صاحب 
تعلل در  نیست. وقفه های پی  در پی و 
توجه  با  آواربرداری  و  امدادرسانی  کار 
هم  عادی  آبادان  شهری  پتانسیل  به 
نفت  تأسیسات  نزدیک  این شهر  نیست. 
اقسام  انواع و  و پرتوشیمی قرار دارد که 
و  حفاری  دستگاه های  و  جرثقیل ها 
نیروهای متخصص و ماشین آالت سنگین 

برای عملیات  مشابه در دسرتس است.

»مرتوپل« 
ساختامن تجاری 

که شاید هم 
انبار و قرارگاه 
سپاه پاسداران 

بود؟!

چرا در نخستین ساعات ریزش ساختامن 
مرتوپل این امکانات به محل منتقل نشد؟ 
زنده یاب  سگ های  حضور  از  حتا  چرا 
چرا  کردند؟  جلوگیری  حادثه  محل  در 
ماشین آالت سنگین پس از وقفه ای چهار 
پنج روزه به محل فرو ریخنت مرتوپل منتقل 
شد؟ درست زمانی که می شد تخمین زد با 
توجه به شدت دما و هوای رشجی کسی 

از زیر آوار زنده بیرون نخواهد آمد؟
از روز چهارم آواربرداری نیروهای قرارگاه  
کربال«  »قرارگاه  و  سپاه  االنبیاء«  »خاتم 
سپاه نیز وارد عملیات شدند و با ورودشان 
این  چرا  اما  گرفت؛  رسعت  آواربرداری 
نیروها و ماشین آالت با تأخیر اعزام شدند؟
دوقلو  برج  دو  شامل  مرتوپل  ساختامن 
فوت  آوار  زیر  سازنده  شد  ادعا  و  بود 
کرده است اما اکنون ویدئوهایی مشخص 
می کند بخشی که دفرت عبدالباقی در آن 
قرار داشت ریزش نکرده و دفرت سامل و در 
نیز مانده  اتومبیل سامل  هامن طبقه یک 

است!
خانواده تعدادی از جانباختگان این حادثه 
انفجار  صدای  شدن  شنیده  از  صحبت 
کرده اند.  ریزش ساختامن  از  پیش  مهیب 
بود »شنیده ام  ایلنا گفته  به  آنها  از  یکی 
از آوار شدن این ساختامن  یک روز قبل 
از  یکی  از  مهیبی  و  بلند  بسیار  صدای 
ستون های ساختامن شنیده شده که همه 
ترسیده بودند و وقتی به عبدالباقی خرب 
می دهند در جوابشان می گوید شام دچار 
توهم شده اید.« خرب ساعاتی پس از انتشار 

از خروجی ایلنا حذف شد!
مرتوپل  ریزش  دقیق  علت  هنوز  هرچند 
می دهد  نشان  بررسی ها  اما  نشده  اعالم 
زیر این ساختامن گودال عمیقی ایجاد شده 
که مشخص نیست دقیقاً علت آن چیست! 
گودالی که پس از ریزش ساختامن درون 
آن آب پر شد. مشخص نیست آیا سازنده 
خرب  گودال  این  وجود  از  ساختامن  این 
داشته یا نه؟ اما مسئله وقتی غیرعادی تر 
به  نسبت  برخی  که  می رسد  نظر  به 

ویرانه های  زیر  در  انفجار  وقوع  احتامل 
مرتوپل هشدار دادند. اتفاقاً علی خامنه ای 
رهرب جمهوری اسالمی در اظهاراتی دوپهلو 
در ساملرگ روح هللا خمینی می گوید »باید 
عامالن خرابکاری ها در قضیه آبادان و در 

قضایای دیگر نیز مجازات شوند.«
در ایران کم نیستند ساختامن ها و مراکز 
تجاری و پاساژهایی که طبقات زیرین آن 
انقالب  پاسداران  سپاه  مخفی  انبارهای 
اسالمی و بسیج است. نه به این معنا که 
نیروهای  مهامت  زاغه  ساختامن ها  این 
مسلح باشند بلکه مقداری مهامت شامل 
انواع فشنگ و اسلحه و ادوات ضدشورش 
در آنها انبار می شود تا در صورت وقوع 
التهابات شهری در دسرتسی  یا  اعرتاضات 
نزدیک باشند و از آنها استفاده شود. اینکه 
در شهرهای مختلف در رسارس کشور بر بام 

بعضی ساختامن های بلند )ساختامن هایی 
که اصالً نظامی نیستند( ضدهوایی مستقر 
است و مهامت آن مسلسل یا توپ نیز در 
هامن ساختامن انبار شده، موضوع پنهانی 

نیست!
پاسداران  سپاه  و  نظام  امنیتی  نهادهای 
انقالب اسالمی سابقه طوالنی در استفاده 
عنوان  به  از ساختامن های مسکونی هم 
امن«  »خانه های  هم  و  انسانی«  »سپر 
مناطق شهری  در  تسلیحاتی  انبار  و هم 
که  مقرّهایی  دارند.  امتی(  یا  )موشکی 
هنگام وقوع اعرتاضات نیز بطور رسیع در 

دسرتس نیروهای رسکوب قرار می گیرند.

در  دریافتی  مطالب  انتشار   ←♦
معنی  به  آزاد«  »تریبون  و  »دیدگاه« 

همکاری با کیهان لندن نیست.
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